Rosa Salord Oleo, secretària del Consell Insular de Menorca
CERTIFIC:
Que el Ple d'aquest Consell Insular, en sessió de caràcter ordinari de 15 de novembre de
2021 adoptà, entre d'altres, l'acord següent:
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA FITXA DEL CATÀLEG DEL LLOC DE TREBALL DE
FISIOTERAPEUTA (EXP. 0602-2021-000003)
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Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis
Generals de caràcter ordinari de 8 de novembre de 2021, que diu:
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis
Generals, que diu:
La normativa bàsica reguladora del règim de la funció pública estableix que les administracions
locals hauran de disposar d'una relació dels llocs de treball existents a la seva organització, la qual
haurà d'incloure, en tot cas, la denominació i característiques essencials dels diferents llocs de
feina, les retribucions que hi corresponguin i els requisits exigits per al seu desenvolupament
(article 74 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic).
Les administracions locals hauran d'ajustar-se, en el moment de confeccionar aquestes relacions
de llocs de feina, a la normativa estatal establerta per a aquest efecte.
L'Estat encara no ha aprovat la normativa sobre confecció de relacions de llocs de feina, per la
qual cosa resulta d'aplicació l'establert en la disposició transitòria segona del Reial decret
861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el règim de retribucions dels funcionaris de
l'Administració local.
L'esmentada disposició transitòria segona estableix que, mentre no s'aprovi la normativa bàsica
estatal sobre confecció de les relacions de llocs de feina, els plens de les administracions locals
hauran d'aprovar un catàleg de llocs de treball als efectes de complement específic.
El pressupost del Consell Insular de Menorca disposa de dues places de fisioterapeuta a la plantilla
del CIM.
La Mesa General de Negociació acordà, el 5 d'octubre de 2021, aprovar per majoria de vots dels
membres presents la fitxa del catàleg del lloc de treball de fisioterapeuta, la qual s'adjunta com a
annex.
La cap del Servei de Gestió de Persones en funcions va emetre un informe en data 26 d'octubre de
2021 en el qual informava que en aquests moments el Consell Insular de Menorca es troba en el
procés de redacció i aprovació de la nova RLT, per la qual cosa no sembla el moment més idoni
per incorporar noves fitxes al l’antic catàleg de llocs de treball del CIM. No obstant això, és
exigència, ja que s’ha convocat aquesta plaça en l’Oferta Pública del 2017 i, abans del
nomenament com a funcionaris de carrera, el lloc de feina ha d’estar degudament catalogat, per
aquest motiu es proposa una catalogació molt succinta que doni raó de les principals
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característiques del lloc i la valoració tant del complement específic com del de destinació, i
proposa la descripció i valoració del lloc de feina de fisioterapeuta.
Com a consellera executiva del Departament de Serveis Generals PROPÒS al Ple, amb el
dictamen previ de la comissió informativa pertinent, que adopti l’acord següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la fitxa del catàleg del lloc de treball de fisioterapeuta, la qual
s'adjunta com a annex, i disposar-ne l'exposició al públic per un termini de quinze dies, comptadors
a partir de l'endemà de la data de publicació de l'edicte corresponent, per tal que les persones
interessades hi puguin presentar els suggeriments i les al·legacions que considerin convenients.
En el cas que no s'hi presentin al·legacions es fa constar expressament que s'entén elevat a
definitiu l'acord fins aleshores provisional i es disposarà la publicació del text íntegre dels
esmentats documents.
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SEGON. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes oportuns.
ANNEX (Hi consta transcrit el document de referència)
La Comissió, per majoria (6 vots a favor corresponents als tres consellers del Grup PSOE
Menorca, senyora Mora Humbert, senyor Pastrana Huguet i senyora Gomila Carretero; als dos
consellers del Grup Més per Menorca, senyor Juaneda Mercadal i senyora Gomis Luis, i a la
consellera del Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez; 4 abstencions corresponents als tres
consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor Salgado Saborido i senyor
Vilafranca Florit, i al conseller del Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, senyor Ayuso
Fernández), dictamina en el sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta transcrita més amunt.

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del resultat (8 vots a favor corresponents als
quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora Humbert, senyora Torrent
Bagur, senyor Pastrana Huguet i senyora Gomila Carretero; als tres consellers del Grup
Més per Menorca, senyor Maria Ballester, senyor Juaneda Mercadal i senyora Gomis Luis,
i a la consellera del Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez; 5 abstencions
corresponents als quatre consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys, senyor
Salgado Saborido, senyor Vilafranca Florit i senyora Reynés Calvache, i al conseller del
Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, senyor Ayuso Fernáncez), la presidenta
declara aprovat per majoria l'acord següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la fitxa del catàleg del lloc de treball de fisioterapeuta, la qual
s'adjunta com a annex, i disposar-ne l'exposició al públic per un termini de quinze dies,
comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de l'edicte corresponent, per tal
que les persones interessades hi puguin presentar els suggeriments i les al·legacions que
considerin convenients. En el cas que no s'hi presentin al·legacions es fa constar
expressament que s'entén elevat a definitiu l'acord fins aleshores provisional i es
disposarà la publicació del text íntegre dels esmentats documents.
SEGON. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes
oportuns.
ANNEX – Fitxa de catalogació del lloc de treball de fisioterapeuta
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IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL I NATURALESA DEL LLOC
Denominació del lloc
Codi

Fisioterapeuta

Classe de personal

Funcionari

Grup de classificació

A

Subgrup

A2

Titulació requerida

Grau en fisioteràpia o equiparable

Escala

Administració especial

Subescala

Tècnica

Classe
Categoria
Nivell complement destinació

18

Punts complement específic
Tipologia del lloc
Destinació
Característiques especials
Altres requisits

Base
Maó

Nombre de llocs homogenis
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- ENQUADRAMENT ORGÀNIC
Àmbit funcional 1
Consell Insular de Menorca
Àmbit funcional 2
Serveis socials
- Àmbit funcional 3
Relació de dependència
Director centre
- PROVISIÓ DEL LLOC – PLACES DE PLANTILLA QUE EL PODEN OCUPAR
Escala
Administració especial
Subescala
Tècnica
Classe
Categoria
Forma de provisió
Concurs
MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Assessorar, organitzar i implementar programes i mètodes de rehabilitació per al manteniment o
millora de la salut mitjançant l’ús de diverses tècniques i teràpies.
FUNCIONS GENÈRIQUES
1. Programar i executar els tractaments i exercicis de rehabilitació motriu i fisioteràpia dels
usuaris.
2. Revisar i avaluar periòdicament l'estat funcional de les persones usuàries, dels objectius
establerts i dels tractaments aplicats.
3. Inspeccionar i comprovar periòdicament l'adequació i el bon funcionament de la dotació
mobiliària d'ajudes tècniques i dels aparells utilitzats en la prestació dels seus serveis.
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4. Elaborar plans d’intervenció individuals de fisioteràpia.
5. Valorar necessitats individuals pel que fa a ajudes tècniques: cadires de rodes, grues...
6. Formar equips sobre bones pràctiques de mobilització, transferències, pautes de canvis
posturals...
7. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa
vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
8. Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així
com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada
acabada la seva vinculació amb la corporació).
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-

VALORACIÓ C. ESPECÍFIC

LLOC
Fisioterapeuta

FACTOR
A

B

C

175
2

40
4

115
1

D

E

F

G

H

175
2

65
3

65
3

50
5

I

J

K

L

TOTA
L
685

I perquè així consti, estenc el present certificat, d'ordre i amb el vistiplau de la Sra.
Presidenta del Consell Insular de Menorca, amb les excepcions i les reserves contingudes
en l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Vist i plau,
La presidenta
Susana Irene Mora Humbert

Rosa Salord Oleo
18/11/2021 8:19:51
Firma
Maó

Susana Mora Humbert
18/11/2021 11:46:07
Signatura electrònica
Maó
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