
 
 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del 
Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres 
hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els 
respectius dispensaris, selecciona: 
 
 

Les dades personals contingudes en el present document gaudeixen de la protecció prevista en el Títol II de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A l'efecte de l'esmentada Llei orgànica vaig ser informat 
prèviament i declaro l'exactitud i veracitat de les dades contingudes en el present document i autoritzo la seua utilització per a 
la intermediació amb les ofertes de treball. Aquestes dades no es podran emprar per a finalitats incompatibles amb aquells per 
als quals foren recollits 

 

 Lloc de treball 
 
Depenent de la Direcció de l’EAP la persona que s’incorpori al lloc de treball de dietista nutricionista 
s’encarregarà de la prevenció i el tractament de problemes associats a una mala alimentació, promovent 
hàbits alimentaris saludables i sostenibles i una alimentació adaptada a les condicions particulars, de risc 
i de malaltia, preferències, recursos socioeconòmics, culturals, i especialment destinades als col·lectius 
que més ho necessiten. Aquestes tasques s’han de dur a terme treballant en equip i de forma 
multidisciplinària amb la resta de professionals de l’EAP i en col·laboració amb els equips de salut 
pública i la comunitat, seguint les indicacions del programa una alimentació saludable del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les tasques es desenvoluparan als EAPS de la Corporació, que es troben a la zona del maresme nord i 
selva marítima, Lloret de Mar –Tossa, Malgrat-Palafolls i Calella. Les principals funcions són: 
 

• Realització de grups i tallers diversos, per l’educació en alimentació saludable i nutrició, als CAP, 
orientats a persones amb necessitats específiques i en totes les etapes de la vida, en 
col·laboració amb altres membres de l’EAP.  

• Atenció individualitzada puntual a casos complexos amb necessitats específiques, sempre de 
persones derivades per altres professionals de l’EAP. 

• Coordinació amb l’EAP, l’atenció especialitzada hospitalària i altres actors implicats, per 
consensuar plans d’acció en determinats casos complexos (com, per exemple, PCC, pacients 
fràgils, altres), que requereixen un abordatge multidisciplinari.  

• Informació i assessorament dels recursos comunitaris adreçats a la millora de l’alimentació 
saludable i sostenible, de les associacions i del teixit social, a l’EAP i a la població.  

• Prescripció de recursos i actius comunitaris que puguin ser beneficiosos per a millorar l’estat 
nutricional i l’alimentació de les persones ateses.  

• Assessorament i formació continuada sobre alimentació i nutrició a la resta de membres de 
l’EAP, tant en forma de sessions d’equip com responent a consultes concretes sobre pacients.  

• Investigació, docència i recerca relacionada amb el seu àmbit de treball 
 
Es requereix 

• Titulació universitària de diplomatura o grau en nutrició humana i dietètica.  
• Col·legiació 

 
Es valora 

• Els anys d’experiència aportats en la realització de funcions anteriorment descrites.  
• Formació continuada relacionada amb les funcions que ha de desenvolupar, com ara: 

 

DIETISTA NUTRICIONISTA  PER A LA PRIMÀRIA 



 
 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del 
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o Coneixements en matèria de salut pública i nutrició comunitària.  
o Coneixements en matèria d’atenció primària de salut i tasques que es fan tant al centre 

com a la comunitat.  
o Coneixements i participació en projectes d’educació alimentària i nutricional. 

o Treball multidisciplinar en l’abordatge de malalties cròniques i/o complexes.  

o Habilitats comunicatives i dinàmiques de grup, així com eines per potenciar la motivació 
de les persones. 

• Capacitat de comunicació, d’orientació a l’usuari, d’orientació a resultats,  visió integral, 
col·laboració  i honestedat 

 
S’ofereix 
• Contracte laboral de llarga durada  
• Jornada Completa  
• Horari: matins i  tardes 
• Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció 

primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut 
• Incorporació immediata. 
 
 

 
La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-
los amb igualtat de condicions en el procés de selecció. 

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència NUTRI22 
abans del  24 d’Abril de 2022 a: rrhhd@salutms.cat  

Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans) 

https://csmscas.salutms.cat/owa/redir.aspx?C=mQO4Up052UyWBZFyv5-3TSfo_Bpt4tUI6q1r_j8pah4SngRKVdmW9VyUzkH862JUM1xYs1IAfkI.&URL=mailto%3arrhhd%40salutms.cat

