
 
  
OFERTA DE TREBALL  PORTALLITERES 

DATA PUBLICACIÓ 28/02/2022 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

Portalliteres vinculat a la convocatòria de contractació de persones 
de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES) 
 

CATEGORIA 
 

Portalliteres 

DEPARTAMENT 
 

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS 1 
 

TERMINIS 
 

• Presentació de sol·licituds 28/02/2022 al 07/03/2022 

• Data prevista d’incorporació al mes de març 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL • Traslladar i col·laborar en la mobilització i immobilització de 
les persones pacients tant en l’accés com en les unitats 
d’hospitalització del Centre 

• Realitzar el trasllats generals de les persones pacients als 
diferents serveis i unitats del centre. 

• Col·laborar i donar suport en les cures bàsiques de la 
persona pacient (higiene i mobilitzacions) amb l’equip 
d’infermeria 

• Ordenar i traslladar els documents, materials i equips del 
centre i proporcionar la informació demandada 

• Col·laborar amb les tasques de manteniment i posta a punt 
de les unitats: endreçar comandes i col·locar material 
sanitari. 

• Aplicar els protocols d’higiene preventiva i seguretat. 

• Participar en la utilització i detecció de nou material de 
suport a l’hora de fer la mobilització de la persona pacient 
enllitada. 
 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: D’acord amb Resolució EMT/3840/2021 (SOC-CONT30IMES) els 
requisits que han de complir els candidats són: 

- Persones en situació de desocupació de 45 anys o més 
- Dones desocupades de 30 anys o més 
- Persones de 30 anys o més aturats de llarga durada (que 

en els últims 18 mesos hagin estat aturats 180 dies)  
- Inscrits com a demandants d’ocupació al Servei 

d’Ocupació de Catalunya 
- La última relació laboral en l’empresa ha d'haver 

finalitzat fa més de 12 mesos. 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:  
 

• Títol d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent. 

• DNI. 

• Currículum. 

• Full de demanda d’ocupació del SOC (DARDO) 



 
• Nivell B de català o equivalent. En cas que no es pugui 

acreditar es valorarà a l´entrevista.  

• 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 
 

12 mesos  

JORNADA 
 

Jornada completa  

HORARI 
 

Torns rotatius dependent de les necessitats del servei 

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 Entrevista personal 
 

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ: Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud la 
Secretaria del Centre 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 
 

 
OBSERVACIONS: 

No s’acceptarà cap candidatura que no presenti tota la 
documentació sol·licitada. 

 


