
 
  
OFERTA DE TREBALL TÈCNIC/A DE RADIOLOGIA 
DATA PUBLICACIÓ 20/05/2021. 

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

Constitució d’una borsa de treball per cobrir futures eventualitats 
tècnic/a de radiologia a l’Hospital Comarcal d’Amposta 

CATEGORIA 
 

TÈCNIC/A DE RADIOLOGIA 

DEPARTAMENT 
 

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA. 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS Depenent la necessitat del departament. 
 

TERMINIS 
 

• Presentació de sol·licituds 20/05/2021 fins al 31/12/2021. 
• Data prevista incorporació: depenent de la necessitat del 

Servei. 
FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL Les funcions principals del lloc de treball són: 

 

 Obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos 
humà amb finalitat diagnòstica o terapèutica, a partir de la 
prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per 
imatge i de medicina nuclear, i assistint el pacient durant 
la seva estada a la unitat, aplicant protocols de 
radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els 
establerts a la unitat assistencial.  

 Organitzar i gestionar l’àrea de treball, segons 
procediments normalitzats i aplicant tècniques 
d’emmagatzematge i de control d’existències.  

 Diferenciar imatges normals i patològiques a nivells 
bàsics, aplicant criteris anatòmics.  

 Verificar el funcionament dels equips, aplicant 
procediments de qualitat i seguretat.  

 Verificar la qualitat de les imatges mèdiques obtingudes, 
seguint criteris d’idoneïtat i de control de qualitat del 
processament.  

 Obtenir imatges mèdiques, utilitzant equips de raig X, de 
ressonància magnètica i de medicina nuclear, i 
col·laborar en la realització de ecografies, i/o en aquelles 
altres tècniques d’ús en les unitats o que s’incorporin en 
el futur.  

 Assegurar la confortabilitat i la seguretat del pacient 
d’acord amb els protocols de la unitat.  

 Aplicar procediments de protecció radiològica segons els 
protocols establerts per prevenir els efectes biològics de 
les radiacions ionitzants. 

 
REQUISITS IMPRESCINDIBLES: 

 

 Titulació Tècnic/a superior en Imatge per al Diagnòstic  

 DNI. 

 Currículum Vitae  

 Nivell B de català o equivalent. En el cas que no es pugui 
acreditar,  es valorarà a l´entrevista. 

 Declaració responsable degudament emplenada. 

 Permís de treball en el cas de no pertànyer a cap dels 
estats membres de la Unió Europea  

 Acreditar certificació consistent a no haver estat 
condemnat per sentència ferma en algun dels delictes 
previstos a la LOPJM 

 Declaració responsable degudament emplenada.  



 
 Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat 

espanyola hauran de posseir els coneixements 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. En el cas que no es 
pugui acreditar mitjançant aquestes opcions, el nivell de 
castellà es valorarà a l´entrevista. 

 Disposar de l’acreditació del Consejo de Seguridad 

Nuclear (CSN) per operar o dirigir instal·lacions de 

radiologia amb finalitat de diagnòstic mèdic”. O el 

justificant conforme esta demanat. 

 
 

 
TIPUS DE CONTRACTE 
 

 
Temporal. 

DURADA DEL CONTRACTE 
 

Depenent de la substitució. 

JORNADA 
 

Jornada completa o 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 d’Amposta. 

 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT 

 
 
Els candidats hauran de superar l’entrevista personal per a poder 
continuar amb el procés de selecció. La no superació de l´entrevista 
implica l'exclusió del candidat del procés de selecció. Així mateix, 
es valorarà experiència laboral el llocs de treball similars. 

  
OBSERVACIONS: Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud a les 

dependències de la Secretaria de l´Hospital Comarcal d´AMPOSTA 
al carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta, horari de 
9.00 a 13.00 hores. 

 


