
 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE 
TREBALL DE PROJECTES DEPENDENTS DEL COL·LEGI DE 
FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), en el marc del compliment dels seus 
Estatuts, ha de fomentar la Fisioteràpia com a mitjà adequat per a la millora de la salut 
dels ciutadans. En el desenvolupament d’aquesta tasca el CFC decideix dur a terme 
activitats formatives de prevenció de la malaltia i promoció de la salut adreçades a 
diferents col·lectius i en diversos àmbits. 
 
Per tal de desenvolupar els projectes de difusió de la professió i promoció de la salut, el 
CFC crea una Borsa de treball. La present normativa en regula la inscripció i gestió. 
 
 
1. Àmbit funcional 
 

La Borsa de treball de projectes estarà centralitzada al Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya per tal de poder cobrir els projectes que es puguin anar creant i els que ja 
estan actius. Els col·legiats interessats a formar-ne part podran tenir accés a tots ells. 
 
Alguns projectes pot ser que vagin destinats a un territori geogràfic específic i d’altres 
s’estendran a tot Catalunya. 
 
Es prioritzarà la proximitat per facilitar la major disponibilitat dels candidats. En el supòsit 
de no trobar aspirants disponibles en l’àmbit local, es tindrà en compte la disponibilitat de 
desplaçament. 
 
 
2. Inscripció a la Borsa  
 

Es poden inscriure a la Borsa: 
 
2.1. Tots els fisioterapeutes que estiguin col·legiats al Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya i al corrent dels deures col·legials. 
 
2.2. Aquells que no estiguin suspesos de la pràctica professional per l’obertura d’un 
expedient disciplinari. 
 
2.3. En cap cas prosperaran les sol·licituds d’aquells que participin o promoguin activitats 
que puguin perjudicar la Fisioteràpia. 
 
2.4 En el cas dels fisioterapeutes que ja formen part d’alguna Borsa de treball (Higiene 
nasal o Salut escolar), s’inclouran automàticament dins d’aquesta. En cas de no voler-ho 
hauran d’enviar un correu electrònic especificant la seva baixa a la Borsa. 
 
 
3. Vigència de la Borsa de voluntariat 
 

Els fisioterapeutes podran mantenir la seva permanència dins la Borsa mentre segueixin 
interessats a realitzar les diferents tasques pròpies dels fisioterapeutes en funció de cada 
projecte. 
 
 



 

 
4. Serveis i llocs a cobrir amb persones de la Borsa 
 

Els candidats hauran de prestar serveis de Fisioteràpia en l’àmbit de l’educació, la 
promoció i prevenció de salut, depenent de l’objectiu de cada projecte. 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya notificarà als candidats seleccionats el tipus de 
vacant i la seva ubicació. 
 
 
5. Termini de presentació de les sol·licituds 
 

Es comunicarà en cada convocatòria específica que es publiqui. 
 
 
6. Sol·licituds 
 

Per tal de sol·licitar la incorporació a la Borsa caldrà presentar per correu electrònic, 
postal, fax o presencialment, en horari de 9.00 h a 20.00 h a la seu del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya, l’imprès de sol·licitud degudament omplert i signat. 
 
 
7. Procediment de provisió de les vacants 
 

La provisió de les vacants amb els candidats integrants de la Borsa s’ajustarà al següent 
procediment: 
 
7.1. Autoritzada la cobertura del lloc en qüestió, el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya convocarà els candidats que correspongui per participar-hi. Es tindrà en compte 
la disponibilitat i la possibilitat de desplaçament que s’hagi fet constar en la sol·licitud 
d’alta a la Borsa. 
 
7.2. La notificació al candidat s’efectuarà per qualsevol mitjà admissible que deixi 
constància fefaent de la comunicació i la seva data. Els integrants de la Borsa estan 
obligats a comunicar al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya qualsevol canvi de 
domicili o de número de telèfon en un termini no superior a 5 dies hàbils des que es 
produeixi el canvi.  
 
7.3. En el supòsit que la persona seleccionada no es presenti en les dates establertes, 
sense intervenir causa justificada, serà exclòs de la Borsa. 
 
7.4. Finalitzada la prestació del servei, el col·legiat podrà ésser convocat novament per 
dur a terme una nova col·laboració. 
 
 
8. Condicions addicionals 
 

El col·legiat haurà d’entregar enquestes de satisfacció, facilitades prèviament pel Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya, per tal de valorar les activitats portades a terme. 
 
 
 
 
 


