
Dimecres, 22 de maig de 2013

ALTRES ENTITATS

Fundació Els Garrofers

ANUNCI d’esmena

A l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 21 de maig de 2013 (062013000662) referent a les 
bases generals reguladores dels processos de selecció del personal laboral de la Fundació els Garrofers de Canet de 
Mar,  s’ha detectat  un error al  punt  3) Fase de Concurs:  Valoració  de mèrits,  per la qual  cosa es torna a publicar 
íntegrament el citat punt.

3) Fase de Concurs: Valoració de mèrits

SUPÒSITS I ÀREES DE CONEIXEMENT PUNTS PUNTUACIÓ 
MÀXIMA

FORMACIÓ REQUERIDA
1) Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials. 1 1
2) Tècnic en cures auxiliar d’infermeria.
3) Tècnic d’atenció sociosanitària.
4) Tècnic Integració Social.
5) Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. 0’5 0’5
6) Altres titulacions oficials vinculades amb l’àmbit educatiu, social o psicològic: educació social, magisteri 
d’educació especial, psicologia o pedagogia.
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
1) Salut. 0’2 punts per cada 30 hores 

de formació per curs
3

2) Discapacitat.
3) Educatiu.
4) Oci.
5) Tallers i habilitats pràctiques per a la realització d’activitats socioeducatives.
EXPERIÈNCIA
1) En el mateix lloc de treball (Auxiliar tècnic educatiu (o equivalent) a residència o llar) amb la mateixa tipologia 
de persones ateses (persones amb discapacitat).

0’1 punt per mes treballat 3

2) Amb el mateix lloc de treball (Auxiliar tècnic educatiu (o equivalent)) però amb altres tipologies de persones 
ateses.

De 0’05 per mes treballat 0’5

3) Amb la mateixa tipologia de persones ateses (persones amb discapacitat intel·lectual i/o física), però amb 
altres serveis (centres ocupacionals, escoles, centres especials de treball, esplais, etc.

De 0’05 per mes treballat 1’5

4) En altres serveis d’atenció directa a persones. De 0’025 per mes treballat 0’1
CONDUCCIÓ
1) Estar en possessió del carnet de conduir B1. 0’4 0’4

Canet de Mar, 21 de maig de 2013
El president, Jesús Marín Hernàndez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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