
 
  
OFERTA DE TREBALL AUXILIAR DE CLÍNICA PER ALS SERVEIS DE MITJA ESTADA 

POLIVALENT I SOCIOSANITÀRI 
DATA PUBLICACIÓ 12/08/2020 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

Constitució d’una borsa de treball per cobrir futures eventualitats 
d’auxiliars de clínica per a la Unitat Geriàtrica i Unitat d’Aguts 

CATEGORIA 
 

Auxiliar d’infermeria (Segons conveni) 

DEPARTAMENT 
 

Unitat Geriàtrica i/o Unitat d’Aguts. 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS Depenent la necessitat del departament. 
 

TERMINIS 
 

• Presentació de sol·licituds 13/08/2020 fins al 09/11/2020. 
• Publicació del personal en borsa: 03/01/2021 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  
AUXILIAR DE CLÍNICA GERIÀTRICA: 

 Acollida del pacient a l’arribada segons els procediments 
de la Unitat. 

 Administrat les cures auxiliars pròpies i fer el seguiment de 
l’usuari d’acord amb el pla de cures i els protocols. 

 Valora les necessites de l’usuari pel que fa a higiene 
personal, assistir l’usuari en el procés d’eliminació. 
Mantenir net i ordenat l’entorn de l’usuari (canvi de 
llençols...). 
Participar en les activitats d’alimentació de l’usuari. 

 Du a terme la mobilització de pacients dependents(fer 
transferències, canvis posturals, sedació) i col·laborar en la 
mobilització dels pacients semidepenents. 

 Controlar la seguretat del pacient (evitar caigudes, 
vigilància de baranes, subjeccions, etc.) 

 Ajudar en l’acomodació del pacient per cobrir necessitats 
de repòs i descans adequar el seu entorn. 

 Aplicar les cures específiques pautades relatives a la 
cobertura d’activitats de la vida diària (AVD) hidratació, 
suplements diabètics... 

 Proporcionar-li l’atenció adequada en situacions 
específiques (malalts de cures pal·liatives, malalts 
terminals, etc.) 

 Mantenir una comunicació fluida amb l’usuari per detectar 
canvis, inquietuds, preocupacions que pugin influir en el 
seu estat de salut, igualment amb la família i/o cuidadors. 

 Controlar els signes vitals i símptomes i registrar la 
informació a la H. Clínica Informatitzada, de l’usuari. 

 Realitzar les tasques delegades i col·laborar en les accions 

terapèutiques. 

 Intercanviar informació i coordinació amb l’equip. 

 Neteja dels recursos materials de la unitat i col·laborar amb 

l’equip en la seva revisió i reposició. 

 Participar en activitats de formació per adquirir i mantenir 

coneixements i habilitats. 

 Participar en les activitats de formació del servei o del 

Centre: 

- Participar en formació d’alumnes en el servei, així com 

els professionals de nova incorporació. 

- Col·laborar activament en els plans de formació que es 

duguin a terme al centre.    



 
AUXILIAR DE CLÍNICA D’AGUTS: 

 Preparació del pacient quirúrgics que ho requereixin 

seguint els procediments de la Unitat. 

 Controlar les dietes del pacients i repartiment de les 

mateixes. 

 Donar menjar a tots aquells pacient que ho precisin. 

 Realitzar la higiene dels malalts. 

 Realitzar canvis posturals als pacients que ho tinguin pautat 

segons els procediments de la unitat. 

 Controlar i netejar el material de la Unitat. 

 Realitzar els canvis de bolquers dels pacients. 

 Pressa de constants a primera hora del retorn i en 

qualsevol moment que sigui necessari. 

 Realitzar la higiene i els controls necessaris als nadons 

segons els procediment de la unitat. 

 Realitzar l’acollida dels ingressos mèdics i quirúrgics. 

 Control dels drenatges, diüresis, deposicions... de tots els 

pacients ingressats. 

 Preparació de les habitacions d’aïllament segons 

procediments de la Unitat. 

 Recollida d eles safates després de les menjades. 

 Desvestir les habitacions donades d’alta i deixar-les a punt 

per ser netejades. 

 Conèixer els procediments de la Unitat per poder realitzar 

les tasques de forma adequada. 

 Registrar la informació necessària per garantir la 

continuïtats assistencial. 

 Realitzar el canvi de torn transmetent la informació a torn 

entrant. 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Fotocòpia de: 
• Titulació CFGM cures d’auxiliar infermeria.  
• DNI. 
• Currículum. 

 Nivell B de català o equivalent. Les que no acreditin aquest 
nivell tindran que realitzar una prova. 

 Les persones aspirants que no tinguin nacionalitat 
espanyola hauran de posseir els coneixement de llengua 
castellana de nivell superior. Als efecte d’exempció, les 
persones aspirants hauran d’acreditar alguna de les 
següents opcions: 
- haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a 

Espanya. 
- certificat d’aptitud en espanyol per a estranger/a 

expedit per escola oficial d’idiomes 
- diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial 

Decret 1137/2002, de 31 d’octubre o equivalent o 
certificació acadèmica que acrediti haver superat totes 
les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

• Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per 
sentencia ferma, per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 

TIPUS DE CONTRACTE 
 

Temporal 

DURADA DEL CONTRACTE 
 

Depenent del lloc de treball a substituir 



 
JORNADA 
 

Completa / parcial 

HORARI 
 

MATI / TARDA / NIT / PARTIT 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Segons conveni col·lectiu de treball dels hospital d’aguts, centres 
d’atenció primària centres sociosanitaris i centres de salut mental, 
concertats amb el Servei català de la salut. 
 

LLOC DE TREBALL 
 

Hospital Comarcal Amposta 

ESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT Els candidats hauran de superar cadascuna de les 2 proves per a 
poder continuar amb el procés de selecció. La no superació 
d'alguna de les 2 proves implica l'exclusió del candidat del procés 
de selecció. Així mateix, es valorarà el currículum i experiència 
laboral el llocs de treball similars dels candidats. Les proves que es 
realitzaran són les següents:  

• Realització d'un test psicotècnic, també eliminatori. Per 
tant, el candidat precisa un APTE per poder continuar a la 
següent fase. 

• Entrevista personal. (puntuació màxima: 10 punts). 
  
 
OBSERVACIONS: 

Els interessats hauran de presentar la documentació i sol·licitud a 
la Secretaria del Centre en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 
13:00 al Carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta. 
També poden enviar la documentació mitjançant correu ordinari. 

 


