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1.- OBJECTE:  

1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir  5 llocs de treball en 

règim laboral  indefinit de  GEROCULTOR/A  de la Residència d’Avis i Àvies de la Fundació Privada 

de Serveis Socials del Montsià (en endavant FUSSMONT) i constitució de borsa de treball. 

1.2 Aquesta convocatòria forma part de l’Oferta Pública d’Ocupació de FUSSMONT publicada en 

el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (en endavant, BOPT) de data 16 de maig de 2021, 

en relació a la taxa de reposició. 

1.3 Les funcions principals del lloc de treball són: 

1.3.1 Funcions en relació amb la persona usuària: 

 

• Participar, conjuntament amb altres professionals de l’equip 

interdisciplinari, en la recepció i acollida de la persona usuària. 

• Responsabilitzar-se de la tutoria de la persona usuària segons el sistema 

utilitzat pel centre i fer-ne el seguiment, observant els canvis que es puguin 

produir.  

• Fomentar l’autonomia d’acord amb les seves necessitats i indicacions del Pla 

individual d’atenció interdisciplinària (PIAI).  

• Procurar que l’usuari es trobi com a casa i en un ambient familiar.  

• Promoure, ajudar o realitzar la higiene personal, en funció de les seves 

necessitats i del PIAI. 

• Vigilar i promoure la cura i imatge personal. 

•  Atendre i prevenir problemàtiques en eliminació i controlar la incontinència 

d’esfínters.  

• Prevenir les úlceres per pressió (hidratació de la pell, utilització de coixins, 

canvis posturals).  

• Proporcionar i administrar els aliments facilitant la ingesta en aquells casos 

que ho requereixin i amb la correcta utilització dels mitjans tècnics, si és 

necessari.  

• Detectar si la dieta pautada s’adapta a les necessitats de l’usuari. 

• Col·laborar en la correcta administració de medicaments i la realització de 

determinades cures d’acord amb les directrius del personal sanitari. 

• Mantenir l’ordre de l’habitació i les condicions higienicosanitàries de 

l’habitació i dels seus efectes personals.  

• Col·laborar en el manteniment de les ajudes tècniques (pròtesis, ortesis, 

cadira de rodes, caminadors, bastons, contencions...).  

• Aplicar les tècniques bàsiques de prevenció d’accidents segons els protocols 

de seguretat.  
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• Preparar la persona pels trasllats d’emergència i efectuar l’acompanyament, 

vigilància i suport, si és el cas, i proporcionar la informació mínima 

necessària als professionals corresponents. 

• Desenvolupar i/o col·laborar en les activitats lúdiques i de lleure. 

• Col·laborar en les activitats i exercicis de manteniment i entrenament 

psicològic, rehabilitador i ocupacional.  

• Acompanyar a les activitats lúdiques fora del centre.  

• Promoure la comunicació i les relacions humanes, socials i interpersonals 

entre les persones usuàries, utilitzant, si és el cas, sistemes alternatius de 

comunicació. 

• Actuar davant de les situacions de conflicte i resolent, segons les seves 

competències, les incidències sorgides i comunicar-ho, si és el cas, al 

professional competent. 

• Donar suport emocional i acompanyament en el procés de pèrdua i dol.  

• Acompanyar a les persones usuàries en la seva etapa terminal.  

• Realitzar les cures postmortem, si escau.  

• Aplicar els diversos protocols d’actuació i organitzar la documentació bàsica 

de treball. 

• Registrar les actuacions realitzades a cada persona usuària i anotar 

qualsevol variació en el seu estat o qualsevol incidència. 

 

1.3.2 Funcions en relació amb la família o persona de referència: 

 

• Informar-la, orientar-la, implicar-la i sensibilitzar-la en la cobertura de les 

necessitats materials i personals de la persona usuària. 

• Fomentar la seva integració i la col·laboració en les activitats del centre. 

• Fomentar la sensibilització de la família en els canvis físics i psíquics que es 

produeixen en la persona usuària, i adaptar-se als mateixos.  

• Derivar la família, quan sigui necessari, al professional pertinent. 

• Sensibilitzar-la en el foment de l’autonomia del seu familiar.  

• Registrar i comunicar, si és el cas, qualsevol incidència que pugui sorgir. 

• Fomentar l’adaptació a les normes de règim intern del centre.  

• Donar suport en la situació de pèrdua i el dol. 

 

1.3.3 Funcions en relació amb l’equip interdisciplinar: 

 

• Col·laborar i coordinar-se amb la resta dels professionals de l’equip. 

• Assistir a les reunions periòdiques establertes d’acord amb l’organització de 

cada centre.  

• Col·laborar en la planificació, execució i avaluació del Pla individual d’atenció 

interdisciplinària dirigides a cobrir les activitats de la vida diària i fer-ne el 

seguiment.  

• Participar en la planificació i organització d’activitats preventives, 

ocupacionals i de lleure.  

• Comunicar les incidències en relació amb la persona usuària o família. 
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1.3.4 Funcions en relació amb la institució: 

 

• Col·laborar en el manteniment i control dels estocs de materials.  

• Detectar i comunicar deficiències en el material i manteniment de l’edifici. 

• Participar en els plans o grups de millora de la qualitat assistencial. 

• Col·laborar en l’aplicació de tècniques de prevenció d’accidents, d’acord 

amb els protocols establerts. 

• Participar en l’organització dels espais, les ajudes tècniques i els instruments 

de treball.  

• Participar en l’elaboració i aplicació dels protocols d’actuació del centre.  

• Adaptar-se a l’organització i normes de règim intern del centre.  

• Col·laborar en el control de contaminacions en la institució.  

• Utilitzar els materials adequats de protecció per complir els protocols de 

seguretat.  

• Formar part dels equips d’emergència del centre. 

 

1.3.5 Funcions en relació amb la formació: 

 

• Participar en la formació organitzada per la institució.  

• Assistir a cursos de formació continuada sempre i quan sigui possible. 

• Transmetre els continguts i els coneixements adquirits per la formació a la 

resta de l’equip.  

• Participar en la formació dels alumnes en pràctiques. 

1.4 Les característiques principals del lloc de treball són:  

- Retribucions: segons conveni (Conveni Col·lectiu Marc estatal de Serveis d’Atenció a les 

persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal) 

- Jornada: 100%. A torns. 

- Període de prova: segons conveni  

- Mètode d’avaluació: concurs amb proves competencials i de coneixements 

 - Grup professional: segons conveni 

 - Incorporació: immediata 

 

1.5 Competències personals requerides: 

• Treballar i col·laborar en equip  

• Gestionar i organitzar el treball 

•  Ser empàtic/a  

• Ésser resolutiu 

• Resolució de conflictes  

• Detecció i identificació de situacions de risc  

• Ser una persona respectuosa 

• Adaptar-se als canvis  

• Ser flexible  
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• Analitzar i observar  

• Tenir iniciativa  

• Tolerar la frustració  

• Implicar-se  

• Optimitzar i racionalitzar els recursos disponibles  

• Generar vincles de confiança  

• Respectar la intimitat i la privacitat 

 

1.6 Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter 

personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació 

del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció 

de dades. 

 

2.- REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES ASPIRANTS:  

Per a poder participar en aquest procés de selecció els/les aspirants hauran de complir tots i 

cadascun dels següents requisits en el moment de la finalització del termini de presentació de 

sol·licituds: 

2.1 Titulació (a presentar amb la sol·licitud de participació en la convocatòria): 

 Estar en possessió de: 

-  títol de CFGM Atenció a persones en situació de dependència o CFGM cures 

d’auxiliar infermeria o equivalent en anteriors sistemes educatius 

 o  

- certificat de professionalitat acreditat pel SOC d’Atenció Sociosanitària a 

persones dependents en institucions socials o certificat dels programes 

Acredita’t i/o Qualifica’t. 

2.2 Llengua catalana: nivell A de llengua catalana o equivalent o superior.  

Queden exempts/tes de realitzar aquesta els/les aspirants que acreditin 

documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat 

de nivell A expedit per la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de 

Política Lingüística) o un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats 

equivalents (Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual 

es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de 

coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General 

de Política Lingüística), modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril), d’acord 

amb el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i 

l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les 

administracions públiques de Catalunya, o un certificat de nivell superior de 

coneixements de català. 

2.3 Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 

hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior. Als efectes 

d’exempció, les persones aspirants hauran d’acreditar alguna de les següents opcions:  

- haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a Espanya. 
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- certificat d’aptitud en espanyol per a estranger/a expedit per escola oficial d’idiomes.  

- diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 

d’octubre, o equivalent o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 

proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

2.4 Haver complert 18 anys i no tenir més de 65 anys.  

2.5 Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, o disposar de permís 

de treball en vigor per a l'ocupació objecte d'aquesta convocatòria en el cas de no 

pertànyer a cap dels estats membres de la Unió Europea. (el permís de treball, en cas de 

no ésser d’un estat membre de la Unió Europea, haurà de lliurar-se amb la sol·licitud de 

participació en la convocatòria).  

2.6 No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de 

les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 

Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a 

ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de 

funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal 

laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser de nacionalitat d’un 

altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a 4 

sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en aquests termes l’accés 

a l’ocupació pública. (Declaració responsable)  

2.7 No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui 

incompatible o impedeixi exercir les funcions pròpies del lloc a proveir. (Declaració 

responsable)  

2.8 No concorre en cap causa d’incompatibilitat, d’acord amb el que estableix la Llei 

21/1987, de 21 de novembre, de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 53/1984, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 

(Declaració responsable)  

2.9 Disposar del certificat consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma 

en algun dels delictes que preveu la LOPJM. El no compliment d’aquests requisits 

suposarà l’exclusió de les persones candidates. 

 

3.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

 3.1 Les persones aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu, han de sol·licitar-lo 

en instància normalitzada dins els termini establert, manifestant que reuneixen totes les 

condicions exigides en la present convocatòria, referides a la data de finalització del termini de 

presentació de sol·licituds.  

3.2 Les sol·licituds i documentació adjunta es presentaran a la seu de l’Hospital Comarcal 

d’Amposta (en endavant HCA), ubicat al carrer Jacint Verdaguer, 11-13 d’Amposta, a la planta 

baixa, Departament de Secretaria i Direcció, en horari de 9 a 13 hores, de dilluns divendres dins 

del termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes Bases en 

el BOPT. Aquestes bases es publicaran també a la web de FUSSMONT i a la web de l’ajuntament 

d’Amposta.  
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3.3 Amb la instància degudament emplenada, les persones aspirants adjuntaran la següent 

documentació (caldrà disposar, en el moment de la presentació, del document original):  

➢ Fotocopia del DNI o NIE  

➢ Fotocopia de la titulació requerida (segons base 2.1)  

 Fotocopia del document que acrediti el nivell de llengua catalana (segons base 2.2) 

➢ Fotocopia del permís de treball, si s’escau i segons el que s’estableix a la base 2.5. 

➢Declaració responsable degudament emplenada.  

➢ Certificat consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels 

delictes que preveu la LOPJM.  

➢ Currículum Vitae.  

➢ Fotocopia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per a concursar 

segons la base 4.2 “Valoració de mèrits”. No es valoraran els mèrits no acreditats amb 

la sol·licitud de participació. 

4. PROCÉS SELECTIU: 

 4.1 Prèviament al procés de selecció es procedirà a:  

❖ Comprovació del compliment dels requisits imprescindibles del lloc de 

treball: es comprovarà si les persones aspirants disposen de tots els requisits 

imprescindibles establerts a les bases per a poder optar al procés selectiu. Totes 

aquelles persones que no compleixin els requisits quedaran excloses del procés 

selectiu. A aquestes efectes s’elaborarà un llistat de persones admeses i excloses 

que es publicarà a la pàgina web de FUSSMONT i a la web de l’ajuntament 

d’Amposta, amb els motius de l’exclusió en el cas de les persones excloses. 

S’atorgarà un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la 

publicació al web de FUSSMONT, per a l’esmena i/o possibles reclamacions, en 

el benentès que en cas de no produir-se es tindrà per desistida la seva petició.  

La llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova publicació en 

el cas de no presentar-se reclamacions. En cas de presentació de sol·licitud 

d’esmena o reclamació es resoldrà expressament i a la seva empara es realitzarà 

nova publicació del llistat definitiu de persones admeses i excloses.  

4.2  El procés selectiu constarà d’un supòsit pràctic obligatori i eliminatori per a acreditar 

els coneixements, de la valoració dels mèrits al·legats per les persones aspirants i d’una 

entrevista personal, si bé, amb caràcter previ i per a totes aquelles persones que no 

hagin acreditat el nivell A de català exigit hauran de superar una prova de català, oral i 

escrita: 

La prova es qualificarà com a apte o no apte i tindrà una durada aproximada de 1 hora i 

30 minuts. Les persones aspirants que no superin aquesta prova restaran exclosos del 

procés selectiu.  

4.3 Així mateix, les persones que no hagin acreditat el coneixement de la llengua 

espanyola exigit, hauran de superar una prova de coneixements de la llengua espanyola:  
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La prova consistirà en mantenir una conversa de manera que quedi demostrat un domini 

suficient de l’idioma per part de la persona aspirant i es qualificarà com a apte o no apte, 

amb una durada aproximada de 20 minuts. Les persones aspirants que no superin 

aquesta prova restaran exclosos del procés selectiu. 

4.4 El procés selectiu, per a totes aquelles persones que hagin acreditat i/o aprovat el 

nivell exigible de català i castellà i estiguin admeses, serà: 

❖ Supòsit pràctic: consistirà en la realització d’un supòsit pràctic, per escrit, 

relacionat amb les funcions del lloc de treball. Aquest exercici serà qualificat fins 

a un màxim de 10 punt i tindrà una durada màxima de 45 minuts. Les persones 

que no assoleixin una puntuació mínima de 5 punts seran eliminades del procés 

selectiu.  

❖ Valoració de mèrits: es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre 

sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de 

presentació de sol·licituds les persones aspirants. La puntuació màxima de la 

valoració total de mèrits serà de 10 punts, d’acord amb els següents criteris: 

o Experiència professional (fins a un màxim de 8 punts)  

- Com a gerocultor/a, específicament en Residències d’Avis públiques 

d’administració local, 0,40 punts per mes treballat.  

- Com a gerocultor/a, específicament en altres Residències d’Avis públiques, 

0,30 punts per mes treballat.  

- Com a gerocultor/a, específicament en Residències d’Avis privades, 0,20 punts 

per mes treballat. 

 o Formació (fins a un màxim de 2 punts)  

- Per cursos d’especialització relatius o complementaris a l’àmbit de la geriatria 

o de l’àmbit sanitari, de 2014 en endavant, 0,25 punts per curs amb un màxim 

de 2 punts. 

❖ Entrevista personal: una vegada feta la valoració dels mèrits, les persones aspirants 

que hagin superat les fases anterior seran convocades a una entrevista personal, de 

caràcter obligatori. Les persones que no es presentin el dia i hora als que estiguin 

convocats mitjançant anunci en la pàgina web de FUSSMONT seran eliminats del procés 

selectiu. Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb un psicòleg expert 

sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional 

de la persona aspirant per tal que es puguin valorar les competències personals 

necessàries pel lloc de treball. La puntuació màxima serà de 10 punts i serà necessari 

obtenir un mínim de 5 punts, doncs en cas contrari es considerarà persona no apta pel 

lloc de treball i serà exclosa del procediment selectiu. 
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5.- ORGAN DE SELECCIÓ: 

 La seva constitució serà la següent:  

o Presidència: Sra.Míriam Martí Cardona, Coordinadora REA Amposta  

Suplent: Sra. Karen Chirinos Cardenas, recepcionista REA Amposta 

o Vocal: Sra. Anna Puigcerver Marco, Directora CDIA Amposta  

Suplent: Sra. Montse Meca Queral REA Amposta  

o Vocal: Sra. Anna Angels Roldan Ferré Psicòloga REA  

Suplent: Sra. Noelia Olivas Beltran, recepcionista REA  

o Secretària: Sra. Anna Rodriguez, Directora Centre de dia Sant Jaume d’Enveja  

Suplent: Sra. Montse Farnos Guillamon, Gerocultora REA  

 

L’òrgan de selecció podrà comptar amb la col·laboració d’assessors/es especialistes, amb veu 

però sense vot.  

Un/a representant dels treballadors i treballadores podrà ésser present en les deliberacions de 

l’òrgan de selecció, amb veu però sense vot.  

L’òrgan de selecció no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels 

seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’hauran d’adoptar per majoria. 

Sempre serà necessària la presència de la persona que ostenta la Presidència i de la persona que 

ostenta el càrrec de Secretari/a de l’òrgan de selecció. 

 

6.- PROPOSTA DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ:  

Acabada l’avaluació i qualificació l’òrgan de selecció publicarà la llista de persones aspirants 

aprovades a la web de FUSSMONT. Les 5 primeres persones aspirants que hagin obtingut la 

major puntuació, i per tant, superat el procés selectiu, seran les persones proposades per l’òrgan 

de selecció per ser contractades en règim laboral fixe. Les persones aspirants que no siguin 

proposades per ser contractades i que hagin superat el procés selectiu, passaran a constituir una 

borsa de treball que FUSSMONT podrà utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que 

es produeixin per un lloc de treball equivalent, per rigorós ordre de puntuació globalment 

obtinguda, la qual serà utilitzada fins que no es produeixi una nova convocatòria. La borsa de 

treball serà vigent per un termini de dos anys. 
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7.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS:  

La persona aspirant proposada haurà de presentar al Departament de Secretaria de l’HCA, en el 

termini màxim de deu dies naturals, a partir de l’endemà de la data de comunicació, per 

qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir 

la vacant, sense requeriment previ, els documents acreditatius –original o fotocòpia 

compulsada- de les condicions que es detallen a continuació: 

  a) Certificat mèdic  

b) Targeta d’afiliació a la Seguretat Social, si en disposa. 

c) Número de compte corrent 

La persona aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti 

la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun 

dels requisits assenyalats en les presents bases, no podrà ser contractat/da i s’anul·laran les 

seves actuacions. En aquest cas, l’òrgan proposarà la 8 persona següent o següents aspirants 

que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació. 

 

 

 

 


