
 
  

OFERTA DE TREBALL TÈCNIC EN ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 
(CONTRACTACIÓ JOVES EN PRÀCTIQUES) 

DATA PUBLICACIÓ 15/02/2022 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

Tècnic en conducció d’activitats físiques i esportives  

CATEGORIA 
 

Tècnic Especialista (Segons conveni) 

DEPARTAMENT 
 

REHABILITACIÓ/MEDICINA ESPORTIVA 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS 1 

TERMINIS 
 

Presentació de sol·licituds 15/02/2021 fins al 22/02/2022 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL: 

• Cercar, identificar i inventariar aquells actius de salut 
del municipi, que estiguin vinculats a l’exercici físic 
com a eina de treball 

• Establir circuits i canals de comunicació per tal de 
garantir la coordinació amb diferents proveïdors de 
salut, dintre d’un marc de treball multidisciplinar, 
adequant sempre les seves funcions professionals a la 
legislació vigent. 

• Valorar la possible implementació de programes 
d’exercici físic orientats a l’abordatge de malalties, 
dintre d’un marc de treball multidiscipllinar. 

• Col·laborar en projectes i campanyes de promoció de 
la salut mitjançant la pràctica d’exercici físic. 

• Altres tasques que consti en la RLT de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta al lloc de treball assignat. 
 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: • Menor de 30 anys 

• Inscrits com a demandats d’ocupació.  

• Última relació laboral amb aquesta empresa abans del 
22/11/2022 

• Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en 
Ciències de l’activitat física i l’esport. (Estudis finalitzats 
els últims 3 anys) 

• Estar col·legiat al Col·legi professional (COPLEFC) 

• DNI. 

• Currículum. 
• 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. 

 
 

ALTRES MÈRITS A VALORAR  • Doble grau en CAFE i Fisioteràpia (1 punt) 

• Estudis de Màster en activitat física i salut, Màster en 
envelliment i salut o similars; Màster en readaptació 
esportiva (1 punt per cadascun, amb un màxim de 3). 

• Altres màsters relacionats amb el lloc de treball (gestió, 
entrenament personal,...). (0,5 punts amb un màxim d’1 
punt) 

• Experiència professional acreditada en l'àmbit de treball 
de l'activitat física i salut en gent gran. Es valorarà en 
l’entrevista. 

• Experiència en recerca en l'àmbit de les funcions del lloc 
de treball. Es valorarà en l’entrevista. 

 
TIPUS DE CONTRACTE 
 

Temporal 

DURADA DEL CONTRACTE 
 

12 mesos 

JORNADA 
 

Completa  

HORARI 
 

A determinar  

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 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT Fase 1: Valoració de mèrits, segons descripció anterior. Serà 
necessària l’obtenció com a mínim d’1 punt per a continuar 
el procés.  

Fase 2: 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 
 

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ Els interessats hauran de presentar la documentació original 
i les fotocopies a la Secretaria de l’Hospital Comarcal 
d’Amposta al Carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 
Amposta, en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 
 



 
OBSERVACIONS No s’acceptarà cap candidatura que no presenti tota la 

documentació sol·licitada 
 
Acció vinculada a la Resolució EMT/214/2021, de 22 de 
desembre per la contractació en pràctiques de persones 
joves. 
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social 
Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la 
pandèmia COVID- 19 
 
 

  

 

     

 

 

                    


