
 

 

 

OFERTA DE TREBALL INTEGRADOR/A SOCIAL I/O ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 
PROGRAMA 30 PLUS 

DATA PUBLICACIÓ       27/10/2022 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL Integrador/a social o animador/a sociocultural 

CATEGORIA Grup C 

DEPARTAMENT Equip d’Animació a la Residència d’Avis 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS 1 

TERMINIS • Presentació de sol·licituds del 28/10/2011 fins al 
15/11/2022 

• Publicació d’admesos i exclosos: 16/11/2022 

• Entrevistes: 17 i 18/11/2022 

• Data prevista incorporació: finals de novembre 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  

 Coordinació l’educadora social a l'hora de dissenyar i Implementar 
estratègies d'intervenció cultural. 
Realització de programes i projectes específics. 
Fomentar el desenvolupament Integral de les persones usuàries 
mitjançant l'acció lúdico-educativa. 
Desenvolupar i executar les diverses tècniques d'animació, 
individuals i/o grupals, que impliquin a les persones usuàries en 
l'ocupació del seu temps lliure i promoure així la seva integració i 
desenvolupament personal i grupal. 
Motivar a les persones usuàries davant la importància de la seva 
participació per aconseguir la seva integració i relació positiva amb 
l'entorn. 
Participar en el pla general d'activitats 
Comunicar al seu immediat/a superior les incidències o anomalies 
observades en el desenvolupament de les seves funcions. 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: • Tenir més de 30 anys. 
• CFGS en Integració Social o Animació sociocultural 

• DNI/NIE 

• Currículum Vitae. 

• Nivell C de català, en el cas que no es pugui acreditar, es 

valorarà a l´entrevista. 

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

• Estar inscrit a l’oficina de Treball com a demandant 
d’Ocupació no Ocupat (DONO). 

TIPUS DE CONTRACTE Temporal. 

DURADA DEL CONTRACTE 9 mesos 

JORNADA Sencera. 



 

 

 

HORARI Partit 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL Segons conveni 

LLOC DE TREBALL Residència avis Amposta 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT: Els candidats hauran de superar l’entrevista que es realitzarà. La no 
superació de la mateixa implica l'exclusió del candidat del procés de 
selecció. Així mateix, es valorarà el currículum, coneixements 
d’ofimàtica i experiència laboral el llocs de treball similars dels 
candidats. Les proves que es realitzaran són les següents: 

 

1. Entrevista personal ( puntuació màxima: 7 punts ). 
2. Valoració de mèrits (puntuació màxima: 3 punts) 

- Experiència en lloc similar: 0.01 x dia treballat fins un 
màxim de dos punts 

- Formació complementària: 0.01 x hora de formació fins 
un màxim d’1 punt. 

 

Només es valoraran els mèrits que siguin acreditats documentalment 

OBSERVACIONS: Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud al 
departament de RRHH de dilluns a divendres pel matí 9 a 13 al 
carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta (Hospital 
Comarcal d’Amposta) 

 
 

Contractació vinculada al Programa 30 PLUS del Servei d’Ocupació de Catalunya: 
 

ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de 
persones desocupades de 30 i més anys. 

 
- ORDRE EMT/128/2021, de 14 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de 
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, 

 
- RESOLUCIÓ EMT/2766 /2022, de 29 d’agost per la qual s'obre la convocatòria anticipada per 
a l'any 2023 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats 
contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més 
anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 648222). 


