
 
 

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 
El/La Llevadora  de la CSMS formarà part de l’equip de llevadores que desenvolupen l’activitat 
assistencial tant a  l’àrea hospitalària de sala de parts de l’Hospital de Calella ( hospital comarcal amb 
160 llits) com als  ASSIRS del territori, que van des de Tossa de Mar a Canet de Mar, amb una població 
de referència de  190.000 habitants. Formarà part d’un equip de treball interdisciplinari, integrat a la 
xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut.  

Les funcions que durà a terme seran:  

 Seguiment de l’embaràs de baix risc i alt risc en col·laboració del ginecòleg/a.  

 Desenvolupament de Grups de Preparació al Naixement i grups Postpart  

 Suport i assistència en lactància materna i cura del recent nascut.  

 Participació activa del Programa de cribratge de Càncer de Cèrvix .  

 Programa de cribratge de ITS.  

 Assessorament en anticoncepció, salut sexual i reproductiva.  

 Participar en l’assistència natural al part normal.  

 Participar de forma activa en sessions d’actualització del servei.  

 Efectuar activitats per l’educació i Promoció de la Salut.  

Es requereix 

 Diplomatura o Grau en Infermeria. 
 Especialitat en Infermeria Obstètrica-Ginecològica via EIR (LLIR) o homologació vigent a l’estat 

espanyol.  
 

Es valora 
 Els anys d’experiència aportats.  
 Formació continuada en l’especialitat.  

 

S’ofereix 
 Contracte temporal laboral de llarga durada (interinatge). 
 Jornada Complerta o altres jornades. 
 Horari diürn i nocturn + guàrdies.  
 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 o a determinar.  

 

 

LLEVADOR/A 

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència Llev23 

abans del 12 de Febrer del 2023  a: rrhhd@salutms.cat  

Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament de Recursos Humans) / 691435639 

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


 
 

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 

 

Puesto de trabajo 
El/La Comadrona de la CSMS formará parte del equipo de matronas que desarrollan la actividad 
asistencial tanto en el área hospitalaria de sala de partos del Hospital de Calella (hospital comarcal con 
160 camas) como en los ASSIRS del territorio, que van desde Tossa de Mar a Canet de Mar, con una 
población de referencia de 190.000 habitantes. Formará parte de un equipo de trabajo 
interdisciplinario, integrado en la red pública de proveedores del Servei Català de la Salut. 
 
Las funciones que llevará a cabo serán:  
• Seguimiento del embarazo de bajo riesgo y alto riesgo en colaboración del ginecólogo/a. 
• Desarrollo de Grupos de Preparación en el Nacimiento y grupos Postparto 
• Apoyo y asistencia en lactancia materna y cuidado del recién nacido. 
• Participación activa del Programa de cribado de Cáncer de Cérvix. 
• Programa de cribado de ITS. 
• Asesoramiento en anticoncepción, salud sexual y reproductiva. 
• Participar en la asistencia natural al parto normal. 
• Participar de forma activa en sesiones de actualización del servicio. 
• Efectuar actividades por la educación y Promoción de la Salud. 
 

Se requiere  

• Diplomatura o Grado en Enfermería. 
• Especialidad en Enfermería Obstétrico-Ginecológica vía EIR (LLIR) u homologación vigente en España. 
 

Se valora 
• Los años de experiencia aportados. 
• Formación continua en la especialidad. 
 

Se ofrece 
• Contrato temporal laboral de larga duración (interinaje). 
• Jornada Completa u otras jornadas. 
• Horario diurno y nocturno + guardias. 
• Condiciones laborales en base al II Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, centros 
de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental, concertados con el Servicio 
Catalán de la Salud. 
• Incorporación inmediata o  a determinar.  
 

 

COMADRON/A 

En el caso de estar interesado/da es necesario enviar un currículum vitae actualizado  con la referencia Llev23 

antes del 12 de Febrero  del 2023  a: rrhhd@salutms.cat  

Para cualquier duda: 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desarrollo de Recursos Humanos) / 691435639 

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

