
 

 

 

 

Institut Milà i Fontanals 

 
 
 

Oferta laboral Centre Sociosanitari Ricard Fortuny 
Centre Sociosanitari de Vilafranca Ricard Fortuny 
Av. Garraf, 3 
08720  Vilafranca del Penedès 
Tel. 938905136 
www.cssv.cat 
 
S’ofereix:  Contracte temporal amb possibilitat de contractació posterior 
  
Horaris generals de treball 
De 6.45 a 14.15 h / de 14.15 a 21.45 h / de 21.45 a 6.45 h 
  
1. IDENTIFICACIÓ 
 
DENOMINACIÓ DEL LLOC: AUXILIAR EN CURES D’INFERMERIA –GENÈRIC 

CATEGORIA PROFESSIONAL: AUXILIAR D’INFERMERIA 

ÀMBIT/ FAMÍLIA: ASSISTENCIAL 

ORGANIGRAMA: Dependència jeràrquica: Supervisió d’infermeria 

Dependència funcional: Infermer/a de la unitat 

 

2. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL 

Tipus jornada: jornada completa/ temps parcial 

Núm. hores/setmanals: d’acord el conveni de referència 

Horari habitual: pactat segons calendari anual 

 

3. CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL MISSIÓ 

Contribuir en les polítiques de salut del CSSV des de l’àmbit assistencial, proporcionant cures 

auxiliars al pacient i 

actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com a membre d'un equip d'infermeria, 

mantenint els estàndards 

de qualitat. Ha de vetllar perquè el pacient rebi en tot moment l’assistència que li cal en el lloc 

adequat mantenint en tot 

moment la confidencialitat i el respecte vers la persona. 

 

FUNCIONS GENERALS.  

En relació amb l’àmbit assistencial 

• Intervenir en el procés d’ingrés del pacient/família i facilitar l’adaptació al Centre afavorint 

les necessitats afectives i respectant els costums relacionals i diversitat cultural. 

 

 

 

 

http://www.cssv.cat/


 

 

 

 

• Realitzar i/o ajudar al pacient en totes les ABVD (menjar/beure, eliminació, moure’s, 

transferències, llevar-se, vestir-se, despullar-se i enllitar-se, així com en la higiene 

personal, el bany i els seus aparells d’ajuda (pròtesis, ortesis, cadira de rodes, caminadors, 

bastons etc...) per satisfer les necessitats fomentat l’autonomia. 

• Control i comunicació de tots els possibles canvis de salut, emocionals i incidències que 

afectin als pacients/famílies i comunicació d’aquests a l’equip d’infermeria i resta, si 

s’escau. 

• Col·laborar en la realització de tècniques i administrar la medicació per via oral i tòpica, i 

realització de determinades cures sota la supervisió de la infermera. 

· Executar les operacions necessàries per facilitar la correcta exploració i observació del 

pacient. 

• Aplicar tractaments locals de termoteràpia, crioteràpia...., seguint els protocols tècnics 

establerts i les indicacions d'actuació. 

· Executar el programa de prevenció d’úlceres de pressió, prevenció de caigudes, .... 

• Proporcionar les atencions de confort, d’ajuda i la informació adient al pacient, família i 

persones de l’entorn en el procés de morir 

• Seguir els plans de cures plantejats per la infermeria i per l’equip interdisciplinar d’acord 

amb els principis bioètics i de bones pràctiques.  

• Vetllar per garantir la seguretat i la qualitat de les cures així com pel respecte, bon tracte, 

intimitat, confidencialitat, interessos i necessitats del pacient/família. 

· Recepció i distribució d’àpats. 

· Recollir la roba bruta, transport a la bugaderia i distribució de la neta. 

· Col·laborar en el manteniment i control del estocs de materials i productes sanitaris 

(bolquers, llenceria, etc.). 

• Vetllar pel manteniment de l’ordre i realitzar la neteja de material sanitari, cura dels aparells 

d’ajuda (caminadors, cadires de rodes, bastons, pròtesis, ortesis, ets.) i dels espais. 

· Realitzar la neteja, desinfecció i esterilització del material i instrumental de les diferents 

unitats/consultes. 

· Mantenir l’ordre, neteja, condicions higienicosanitàries de l’habitació del pacient 

· Participar en el control d'infeccions nosocomials 
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DATA DE RECEPCIÓ: 
ENTREVISTA: 
ALTRES: 
VALORACIÓ: 
 
 

                                     (Requadre a complimentar pel personal del CSSV) 

 
DADES PERSONALS 
 
COGNOMS ……………………………………………………………………NOM…………………………………  
ADREÇA ………………………………………………………………………………………………………………. 
POBLACIÓ i CODI POSTAL ………………………………………………………………………………………… 
TELÈFON CONTACTE ……………………………… E-MAIL…………………………………………………….. 
LLOC DE NAIXEMENT………………………………… NACIONALITAT……………………………………….. 
 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
Ordenació de l’actual al més antic; cas d'algun període inactiu, indiqui les causes 
 

PERÍODE NOM DE L’EMPRESA POBLACIÓ SECTOR CATEGORIA 

     

1.-…………………….. ……………………………. ……………….. ……………… …………………….. 

     

2.-………………......... ……………………………. ……………….. 

 
 

……………… …………………….. 

3.-…………………….. ……………………………. ……………….. 
 

……………… …………………….. 

4.- …………………….. ……………………………. ……………….. 
 

……………… …………………….. 

5.- …………………….. ……………………………. ……………….. 
 

……………… …………………….. 

 
NIVELL D'ESTUDIS 
Estudis oficials acabats.Ordenació de l’actual al més antic 
 

PERÍODE TITULACIÓ C.ENSENYAMENT POBLACIÓ 

    

1.-…………………….. ……………………………. ……………………. …………………….. 

    

2.-………………......... ……………………………. …………………… 

 
 

…………………….. 

3.-…………………….. ……………………………. …………………….. 
 

…………………….. 

4.- …………………….. ……………………………. …………………….. 
 

…………………….. 

5.- …………………….. ……………………………. ……………………. 
 

…………………….. 

 
IDIOMES 

 
 
 

FOTO 
IMPRESCINDIBLE 
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Indiqui el grau de domini:  Regular, bé , molt bé 
 

    PARLA    ESCRIU    TRADUEIX         ENTEN 
CATALÀ   ……………..      ..…………….      ………………       ……………... 
CASTELLÀ  ……………..      ..…………….      ………………       ……………... 
…………..  ……………..      ..…………….      ………………       ……………... 
…………..  ……………..      ..…………….      ………………       ……………... 
 
 
ALTRES ESTUDIS COMPLEMENTÀRIS RELACIONATS AMB EL LLOC DE TERBALL  
Cursos complementaris de capacitació: 
 

PERÍODE-DURADA TIPUS D’ESTUDIS 
/TITULACIÓ 

C.ENSENYAMENT POBLACIÓ 

    

1.-…………………….. ……………………………. ……………………. …………………….. 

    

2.-………………......... ……………………………. …………………… 

 
 

…………………….. 

3.-…………………….. ……………………………. …………………….. 
 

…………………….. 

4.- …………………….. ……………………………. …………………….. 
 

…………………….. 

5.- …………………….. ……………………………. ……………………. 
 

…………………….. 

MOTIVACIONS, APTITUDS I CAPACITATS 
 
LLOC DE TREBALL QUE SOL.LICITA   
 
……………………………………………………………………………… 
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALS DE LA SEVA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:  ACTIVITAT, 
FUNCIONS, RESPONSABILITATS, ETC.   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
REFERÈNCIES 
 
-  COM HA ENTRAT EN RELACIÓ AMB EL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL 
PENEDES? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
-  PERSONES QUE PUGUIN DONAR REFERÈNCIES DE VOSTÈ: 
 
NOM I COGNOM  CONTACTE   RELACIÓ AMB VOSTÈ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DADES COMPLEMENTÀRIES 
 
-  TERMINI DE DISPONIBILITAT DAVANT UNA POSSIBLE INCORPORACIÓ AL LLOC DE TREBALL 
SOL.LICITAT: 
 

IMMEDIATAMENT     15 DIES    1 MES    A CONVENIR    
 

- PREFERÈNCIA HORÀRIA 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
DADES D'INTERÈS 
 

-  CARNET DE CONDUIR SI    NO    CLASSE  _________________ 

-  DISPOSA DE VEHICLE SI    NO   
 
 
 
EXPOSI A CONTINUACIÓ QUALSEVOL DADA QUE CREGUI COMPLEMENTÀRIA A LES ANTERIORS, 
O BÉ LES OBSERVACIONS QUE CONSIDERI NECESSÀRIES. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, com a responsable del tractament, l’informa que les seves dades es tractaran 
exclusivament amb la finalitat d’incloure’l en la borsa de treball de l’entitat, decidir sobre la seva acceptació com a 
candidat, així com, si s'escau, gestionar la seva potencial participació en els nostres processos de selecció. Les seves 
dades seran tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord al que disposa l’article 
6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades. 
 
Les seves dades seran conservades per un període màxim d’un any. Si vol seguir formant part de la borsa de treball 
haurà de tornar a enviar-nos el seu currículum actualitzat transcorregut aquest temps. 
 
 
Vostè té dret a sol•licitar l’accés a les seves dades personals, a sol•licitar-ne la seva rectificació o supressió i a altres 
drets, en manera en que s’indica a la informació addicional disponible a www.cssv.es/protecciodedades. 
 
En enviar la informació sol•licitada garanteix i afirma, sota la seva responsabilitat, que les dades aportades són 
veritables, exactes, completes i actualitzades i que reflecteixen fidelment la trajectòria acadèmica, personal i 
professional, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas. Si les dades 
aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar 
les seves dades a l'entitat per als fins assenyalats. 

 
 
 
_____________________________, a _____ de ___________ de _____. 
 
 
 
(Signatura) 

http://www.cssv.es/protecciodedades.
http://www.cssv.es/protecciodedades.
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   INFORMACIÓ REFERENT AL TRACTAMENT DE LES     
                                        DADES PERSONALS ADJUNTCIÓ C.V.      
 
 
Vist que vostè lliure el seu CV a les dependències del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del 
Penedès per a formar part de la borsa de treball del CSSV li informem del següent.  
 
En compliment amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, volem comunicar-li que les dades 
personals que ens ha proporcionat, seran tractades pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca, amb 
adreça a l’Av. del Garraf, 3, 08720 – Vilafranca del Penedès, NIF Q-0801154-F, telèfon 93 890 51 36 i 
adreça electrònica cssv@cssv.cat, com a responsable del tractament. 
 
El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb el que pot contactar 
a través de l’adreça electrònica dpd@cssv.cat. 
 
Les seves dades es tractaran exclusivament amb la finalitat d’incloure’l en la borsa de treball de 
l’entitat, decidir sobre la seva acceptació com a candidat, així com, si s'escau, gestionar la seva 
potencial participació en els nostres processos de selecció. 
 
Les seves dades seran conservades per un període màxim d’un any. Si vol seguir formant part de la 
borsa de treball haurà de tornar a enviar-nos el seu currículum actualitzat transcorregut aquest temps. 
 
Les seves dades seran tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord 
al que disposa l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades. 
 
Les seves dades podran ser comunicades a altres entitats vinculades al Responsable del Tractament 
per a les mateixes finalitats, quan puguin oferir vacants que puguin resultar del seu interès. 
 
Vostè té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a sol·licitar-ne la seva rectificació o 
supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament, a oposar-se al tractament de les seves dades i a 
sol·licitar-ne la portabilitat. Per fer-ho ha de presentar una sol·licitud per escrit al departament de 
Recursos Humans del CSSV. Haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o 
document acreditatiu de la seva identitat equivalent. 
 
En cas que en consideri que se li han vulnerat els seus drets podrà presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Pot trobar informació sobre com contactar-hi a través de la 
plana web http://apdcat.gencat.cat/ca/inici. 
 
En enviar la informació sol·licitada garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, 
completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un 
altre cas. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i 
obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per als fins assenyalats. 
 
 
Nom i cognoms           Signatura 
 
----------------------------------------------      
 
 
Vilafranca del Penedès, ---------------------------------------- de 20 
 
 


