
                                                                     

 

 

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ, MITJANÇANT 

CONCURS - OPOSICIÓ, DE LA BORSA DE SUBSTITUTS DEL PERFIL 

PROFESSIONAL DE FISIOTERAPEUTA -  

Primera: Objecte  

És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, 

mitjançant el sistema de concurs - oposició, en torn lliure, per formar part de 

la borsa de substituts de fisioterapeuta dels serveis residencials de la 

Fundació Els Garrofers. 

PERFIL PROFESSIONAL : FISIOTERAPEUTA 

SERVEI D’ATENCIÓ:     

 Residència per a persones amb discapacitats intel·lectual i/o físiques. 

 Llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les 

bases generals de la Fundació Els Garrofers. 

Segona: Tipus de relació i número de places oferides 

Les persones resultants que constituiran la borsa de substituts seran 

contractades segons necessitats de la Fundació, per cobrir baixes, vacances, 

permisos o  reforços. La borsa de substituts quedarà constituïda amb  un 

màxim  5  persones i 3 de reserva. 

Tercera: funcionament de la borsa 

Les persones que hagin superat aquest procés per  formar part de la borsa de 

treball de la categoria de fisioterapeuta quedaran endreçades segons 

puntuació obtinguda. 

Les baixes,  substitucions,  reforços s’aniran assignant per ordre de la borsa 

segons  necessitats  i tenint en compta les compatibilitats amb els contractes  

vigents  amb la fundació . 

Rebutjar tres vegades l’oferiment de substitució pot  comportar passar a 

l’últim de la llista. 

Rebutjar 5 vegades l’oferiment laboral pot  comportar deixar de formar part 

de la borsa. 

Renunciar al contracte vigent de forma unilateral pot  comportar deixar de  

formar part de la borsa. 

Quarta: Durada 

La borsa de substituts tindrà una durada no determinada a priori. Prevaldrà 

fins que s’hagi de fer una nova convocatòria per esgotament de la mateixa o 

per altres requisits normatius. S’entendrà esgotada quan el seu número de 

persones adscrites a la borsa sigui inferior a sis. 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

 

Cinquena: Funcions a desenvolupar  

Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de fisioterapeuta 

són:  

1) Mantenir i potenciar la mobilitat dels clients/usuaris 

2) Tenir cura de la prevenció d’accidents posturals del personal deguts al 

moviments dels clients/usuaris. 

3) Participar en les reunions de l´ Equip Tècnic o atenció directa en que 
sigui convocada 

4) Fer el seguiment del manteniment preventiu de la seva àrea de 
responsabilitat. 

5) Establir les instruccions posturals dels residents 
6) Potenciar la psicomotricitat dels residents 
7) Realitzar la programació i execució dels programes de fisioteràpia, tant 

individual, com grupal tant a mitjà aquàtic com a la sala. 
8) Participació en la part de fisioteràpia en el P.P.I. 
9) Coordinació amb tots els agents vinculats a l’àrea tècnica pròpia. 
10) Omplir els registres corresponents a cada resident, indicant els 

objectius a realitzar, el seguiment i avaluació dels mateixos. 
11) Supervisar i fer les accions correctores de les ajudes tècniques 

individuals o del centre que ho requereixen.. 
12) Gestionar la documentació referent a les cadires de rodes i tot el 

material ortopèdic. 
13) Portar les relacions i gestions amb en centre amb les ortopèdies 

vinculades amb els residents o el centre. 
14) Elaboració de les memòries  de l’àrea tècnica. 
 

Sisena. Requisits dels/de les aspirants 

 

A més dels requisits generals detallats a l’apartat 2.1.1. de la base general 2a, 
els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:  

 

a) Titulació requerida: Diplomat en fisioteràpia.  
b) Altres coneixements que es valoraran 

1) Coneixements generals sobre la discapacitat intel·lectual. 
2) Coneixements psicopedagògics. 
3) Coneixements àrea primers auxilis 
4) Coneixents àrea primers auxilis aquàtics 
5) Coneixements àrea a la dependència i /o diversitat funcional 
6) Carnet de conduir B1. 
7) Informàtica nivell d’usuari. 

b) Els aspirants hauran d’acreditar tenir el següent nivell de llengua: 

a) Llengua catalana: Nivell  C de la llengua catalana  o equivalent, de 

coneixements de llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de 

Català. 

b) Llengua castellana: Nivell superior (pels/per les aspirants que no 

tinguin la nacionalitat espanyola).  

 

 

 



                                                                     

 

Setena: Forma i termini de presentació de sol·licituds  

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model 

normalitzat, què és pot sol·licitar a la secretaria de la Fundació Els Garrofers o 

bé descarregar-ho a través de la pàgina web www.canetdemar.cat, 

degudament complimentat, a: 

 La seu de la Fundació Els Garrofers: C/ Josep Baró 32 - Canet de Mar. 

 Horari de presentació de sol·licituds:  

 dilluns, dimarts i dijous: de 9:30 a 13 hores i de 14:30 a 16 hores.  

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar 

des de l’endemà de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 

Província.  

Vuitena: Tribunal qualificador 

President: Director/a del Campus la Fundació Els Garrofers. 

Vocals: Psicopedagog/a / psicòleg/a de la Fundació Els Garrofers. 

Fisioterapeuta de la Fundació Els Garrofers o altre personal 

tècnic  en el seu defecte. 

 Un/a representant de l’Ajuntament a designar pel mateix. 

Secretària: Un/a persona del departament d’administració. 

Novena: Procés selectiu  

El sistema selectiu serà el de concurs – oposició. 

La informació sobre el desenvolupament del concurs - oposició estarà penjada 

al taulell d’anuncis de la Fundació Els Garrofers, al taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament de Canet de Mar i al link que podreu trobar a través de la pàgina 

web www.canetdemar.cat. 

 

1) ACREDITACIÓ IDIOMA 

Aquelles persones que no puguin acreditar l’idioma, tal i com recullen les 

bases generals de la Fundació al seu punt 2.1.1., hauran de passar una o les 

dues proves següents segons el cas. Aquestes proves tenen caràcter 

eliminatori. 

i) Coneixement de la llengua catalana  

Consistirà en la realització d’exercicis de coneixement gramaticals, de 

comprensió escrita i oral, que acreditin el coneixement de la llengua catalana, 

adaptat al nivell C d’acord amb els criteris emprats per la Secretaria de 

Política lingüística de la Generalitat de Catalunya.  

La qualificació d’aquest exercici serà d’Apte/a o No Apte/a.  

 

ii) Coneixement de la llengua castellana 

Consistirà, pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, en 

la realització d’un exercici que consistirà en la redacció de un text de 100 

paraules en el termini màxim de 20 minuts i mantenir una conversa amb 

membres del tribunal durant el termini màxim de 10 minuts i, si s’escau, amb 

els/les assessors/es especialistes que aquest designi.  

La qualificació d’aquest exercici serà d’Apte/a o No Apte/a.  

 

http://www.canetdemar.cat/
http://www.canetdemar.cat/


                                                                     

 

2) FASE D’OPOSICIÓ 

a): prova teòrica; cas pràctic  

Consistirà en  el desenvolupament d’un o varis  casos  pràctics. 

La prova tindrà una puntuació màxima de 10 i representarà el 20% de la 
puntuació global. 

 

3) FASE ENTREVISTA 

El tribuna citarà als aspirants a entrevista personal per valorar aspectes 
transversal al  lloc de treball. 

L’entrevista tindrà una puntuació màxima de 10 punts i suposarà el 20% de la 
puntuació global. 

4) FASE CONCURS: Valoració de mèrits.  

 

 

La puntuació màxima acreditable per mèrits serà de 10 punts, representarà 

un 20% de la puntuació total. 

 

4 ) Fase de formació teòric – pràctic: 

S’establirà un període màxim total de 21 dies de formació (dins del campus 

residencial i organitzada per la mateixa fundació) per al còmput total dels 5 

aspirants preseleccionats, que de forma individual consistirà en un període de 

20 hores aglutinades en setmanes naturals. Aquest període inclourà: 

  PUNTS 
PUNTUACI

Ó MÀXIMA 

FORMACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA 

Àmbit de salut. 

0’1 punts 

per cada 

30 hores 

de 

formació 

per curs 

1 

Àmbit diversitat funcional 

0’1 punts 

per cada 

30 hores 

de 

formació 

per curs 

1 

EXPERIÈNCIA 

  Com a fisioterapeuta 

0.1 per 

mes 

treballat 

3 

Com a fisioterapeuta en l’àmbit de persones amb diversitat 

funcional 

0.1 per 

mes 

treballat 

2 

Altes  perfils professional en l’atenció  ( sanitària, social o 

educatives) a persones 

0.1 per 

mes 

treballat 

1 

CONDUCCIÓ Estar en possessió del carnet de conduir B1. 1 1 

Altres  Formació/mínim(30 hores) o certificat ACTIC  1 



                                                                     

 

 Formació teòrica en el marc concret de l’atenció residencial a persones 

amb diversitat funcional 

 Formació teòrica en el marc dels protocols i procediments propis del 

funcionament dels serveis residencials de la Fundació els Garrofers. 

 Formació pràctica en el us de l’estructura residencial. 

Aquest període respondrà a un calendari planificat i notificat amb una 

setmana d’antelació a tots els aspirants que hagin arribat a aquesta fase. 

Aquesta fase té caràcter eliminatori segons l’avaluació d’Apte/ No Apte que 

dictaminarà el tribunal segons les avaluacions realitzades . 

En el cas de resultar Apte, la puntuació màxima serà de 10 punts i 

representarà un 40% de la puntuació final. 

Les persones que acreditin haver estat treballant o fent substitucions amb 

anterioritat en un temps mínim de 100 hores al Campus Residencial de la 

Fundació Els Garrofers  en el rol professional, estaran exempts de realitzar el 

període de formació pràctica i teòrica.  

 

1) Entrevista personal  

 

Els candidats seran citats a entrevista personal per valorar  aspectes 
transversals al lloc de treball. 

La puntuació màxima d’aquesta apartat serà de 10  punts i representarà un 20% 
de la puntuació global. 

 

QUADRE RESUM PUNTUACIONS MÀXIMES PER FASES 

 

FASE 

PORCENTATGE DE 
VALOR DINS DE LA 
PROCÉS  

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA DIRECTA 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 
PERCENTUADA 

CONCURS MÈRITS 20% 10 2 

OPOSICIÓ CAS PRÀCTIC 20 % 10 2 

ENTREVISTA 20% 10 2 

FORMACIÓ TEÒRICO - 
PRÀCTICA 

40% 10 4 

   TOTAL 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

 

 

 

Desena:  Documentació que cal presentar en el moment de fer la 

instància: 

 Instància degudament emplenada (facilitada per la Fundació). 

 Fotocopia compulsada (o fotocòpia i original) del DNI. 

 Fotocòpia compulsada (o fotocòpia i original) del títol acadèmic 

requerit. 

 Fotocòpia compulsada  (o original i fotocòpia) de títols oficials i 

formació complementària que  s’al·lega. 

 Documentació que acrediti estar en possessió dels nivells de llengua 

catalana i castellana (si cal). 

 Quadrant de mèrits al·legats degudament emplenat (facilitat per la 

fundació) 

 Certificat de vida laboral, així com els contractes de treball o certificats 

corresponents que acreditin el desenvolupament de funcions en la 

categoria d’ATE.  

 Currículum VITAE. 

 Dues fotografies.  

 Certificat mèdic on consti que la persona està capacitada per 

desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball.1 

 Certificat d’estar exempt de delictes sexuals. 2 

 En el cas que s’hagi presentat aquesta documentació a la primera 

convocatòria del 2018 no caldrà tornar-la a presentar, excepte aquella 

que   l’aspirant vulgui que sigui revisada a efecte de mèrits.  

                                           
1 Aquest certificat s’haurà d’entregar un cop publicades les llistes definitives d’admesos a la borsa de substituts.  
2 Aquest certificat s’haurà d’entregar un cop publicades les llistes definitives d’admesos a la borsa de substituts.  


