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OFERTA DE TREBALL TREBALLADOR/A SOCIAL (Programa Treball i Formació) 

DATA PUBLICACIÓ      02/01/2023 

DEPARTAMENT Residència d’avis d’Amposta  

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS 1 

TERMINIS Presentació de candidatures:  

- Del 02/01 al 20/01  

Entrevistes i proves de selecció: 

- Del 25/01 al 31/01  

Les dates i hores de les entrevistes es publicaran a la pàgina web 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  

 -Promoure el desenvolupament de les capacitats de la persona 
que li permetin resoldre els problemes socials individuals i 
col·lectius. 
-Establir el primer contacte amb la persona gran, família o 
persona de referència per a identificar les expectatives i ajustar-
les a la realitat del centre. 
-Coordinar, quan sigui necessari, conjuntament amb el servei 
d'infermeria, l'acompanyament de les persones usuàries a 
consultes externes o a l'hospital i fer-ne el seguiment.  
-Promoure la participació i procurar que totes les persones 
estiguin sempre informades de les activitats culturals i lúdiques 
que puguin desenvolupar-se en la comunitat. 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: • Diplomatura  o Grau universitari en Treball Social.   
• Nivell C de català o equivalent. 

• Coneixements d'ofimàtica adequats. Valorable disposar de 
l'ACTIC bàsic o mitjà.  
• Acreditar certificació consistent a no haver estat 
condemnat per sentència ferma en algun dels delictes 
previstos a la LOPJM. 

 

Oferta vinculada a la linia DLLD del programa TRFO linia 
TRANS-DLLD-DONA 2022 

- Persones en situació de desocupació durant 12 mesos 
en un període de 18 mesos, de forma continuada o no, i 
inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 
demandants d'ocupació no ocupades DONO. 
 

TIPUS DE CONTRACTE Temporal vinculat a un Programa d’activació de l’ocupació  

DURADA DEL CONTRACTE 12 mesos 

JORNADA Sencera 



 

 

 

HORARI Partit  

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL Segons conveni 

LLOC DE TREBALL Àrea de Treball Social a la Residència d’avis d’Amposta  

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT: El procediment de selecció vinculat a la línia DLLD (aturats de llarga 
durada) constarà de dues fases:  
 

Valoració de la situació sociofamiliar (6 punts):  

• Càrregues familiars:  
• Família monoparental (1 punts) 
• Amb càrregues familiars (1 punts)  

• Ingressos de la unitat familiar:  
- Sense ingressos (2 punts) 
- Perceptors de subsidis o ajudes (1 punts) 
- Amb ingressos per rendiment del treball d’algun membre 

de la unitat familiar (0 punts) 

• Temps en situació de desocupació 
- Més de 24 mesos (1 punt) 
- Més de 48 mesos (2 punts)  

• Coneixements de l’idioma (català o castellà)  
- Nivell adequat (1 punt) 

 

Entrevista personal ( puntuació màxima: (10 punts): entrevista 
motivacional i competencial vinculada al lloc de treball al que s’opta.  
 
. 
Valoració de mèrits (puntuació màxima: 4 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. Excepte la formació reglada, la 
resta és valorarà dels últims 5 anys.  

 

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 Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya: 
 

Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació. 
 
Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.  
 
Resolució EMT/2340/2022 de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 del programa  
Treball i Formació per a la Línia Trans*, DLLD i Dones en situació de vulnerabilitat (SOC – TRFO TRANS-DLLD-
DONA) 
 


