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Números d’expedients

DADES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
Lloc de treball
Categoria sol·licitada
Modalitat de selecció
Número de l’oferta

Illa de

Mallorca

Menorca

Eivissa

DADES PERSONALS DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom
2n. Llinatge
DNI / PASS
Domicili
Localitat
Codi postal
Correu electrònic

Persona interessada

[rúbrica]
[data]

1r. Llinatge
Data de naixement
Número
Escala
Municipi
Telèfon de contacte

Pis

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquetes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, s'informa del següent: Les dades
que hi figuren en aquesta sol·licitud son recollides i tractades sota la responsabilitat de la
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de
les Illes Balears, amb domicili a l'Avinguda Gabriel Alomar, 33, 07006 Palma. Les dades són
recollides amb la finalitat exclusiva de formar part en el procés de selecció de personal i
de la contractació que es dugui a terme. Totes les dades són obligatòries i la negativa a
proporcionar-les suposarà la impossibilitat de participar en el procés de selecció.
Mitjançant l'acció expressa de presentació del currículum per part de la persona
sol·licitant s'entén prestat el consentiment perquè Fundación pugui tractar les dades
personals que conté aquesta sol·licitud. Les dades proporcionades no es comunicaran a
cap tercer i es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la
qual es varen sol·licitar, és a dir, fins a l'adjudicació del lloc de feina i, una vegada
adjudicat, durant els temps necessari per complir les obligacions laborals, d'arxiu i
documentació, de transparència o, en cas necessari, per determinar les possibles
responsabilitats que puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.
La persona afectada pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, limitació,
oposició i portabilitat, mitjançant un escrit al qual hi figurin el nom, cognoms, l'adreça a
efecte de notificacions i el dret o drets que desitja exercir a l'adreça dpd@fbd.caib.es. Amb
la sol·licitud s'ha d'adjuntar una fotocòpia del document oficial d' identificació. Por últim,
s'informa que té dret a reclamar davant l'Autoritat de Control pertinent en cas que
consideri que els seus drets no han estat atesos correctament, essent l'Agència Espanyola
de Protecció de Dades (www.aepd.es).
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NOTA IMPORTANT:
La sol·licitud i l’autobaremació individual de la fase d’admissió/exclusió (A) i la fase de mèrits (B) han d’
anar acompanyades de la documentació corresponent indicant el número del document (color vermell)
en la part superior dreta de cada full.
Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats
segons els apartats de les bases de la convocatòria i numerats correlativament.
No es pot valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent
dins el termini de presentació de sol·licituds.
El fet de no acreditar qualsevol dels mèrits en la forma indicada implica que aquest mèrit no es valora.

A – FASE D’ADMISSIÓ / EXCLUSIÓ
A1. Requisits
Núm. Doc

Títol del document

Valoració
(SÍ / NO)

A1 - 01
No complimentar

A1 - 02
A1 - 03
A1 - 04
A1 - 05
A1 - 06
A1 - 07
A2. Resultat
Admès
Motiu

No complimentar

Exclòs

Revisat per:
Nom i llinatges

[signatura]
[data]
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B - FASE D’AUTOVALORACIÓ DE MÈRITS PELS CANDIDATS
B1. Experiència professional relacionada amb la categoria professional que se sol·licita
(puntuació màxima 50 punts)
B11. Experiència en l’Administració pública o en qualsevol ens del sector públic
instrumental com a personal funcionari o personal laboral per compte d'altre:
(0,40 punts per mes treballat)
Nota: Serveis prestats a l'Administració pública (incloent-hi les entitats autònomes): mitjançant
un certificat acreditatiu dels serveis prestats, indicant de la categoria.
S'ha d'atorgar la puntuació que proporcionalment correspongui a la jornada quan aquesta és
inferior a l'ordinària.
Núm. Doc

Títol del document

Autobaremació

Puntuació

B11 - 01
B11 - 02
B11 - 03
B11 - 04
B11 - 05
B11 - 06
B11 - 07
B11 - 08
No complimentar

B11 - 09
B11 - 10
B11 - 11
B11 - 12
B11 - 13
B11 - 14
B11 - 15
B11 - 16
B11 - 17
B11 - 18
B11 - 19
B11 - 20
0,000

Revisat per:
Nom i llinatges

[signatura]
[data]

No complimentar

Total puntuació (B11)
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B12. Experiència en l’empresa privada
Serveis prestats d'aquest apartat: mitjançant un certificat de vida laboral i l'acreditació de
la categoria mitjançant el contracte laboral o certificat de l'empresa.
(0,15 punts per mes treballat)
Nota: Els treballs realitzats en règim de treballador o treballadora autònoma per a una
administració pública o un ens del sector públic instrumental, entitats de dret públic sotmeses al
dret privat (consorcis, fundacions, empreses societàries del sector públic instrumental) en virtut
d’un contracte de serveis o d’assistència tècnica es computaran com a experiència a l’empresa
privada.
S'ha d'atorgar la puntuació que proporcionalment correspongui a la jornada quan aquesta és
inferior a l'ordinària.
Núm. Doc

Títol del document

Autobaremació

Puntuació

B12 - 01
B12 - 02
B12 - 03
B12 - 04
B12 - 05
B12 - 06
B12 - 07
B12 - 08
No complimentar

B12 - 09
B12 - 10
B12 - 11
B12 - 12
B12 - 13
B12 - 14
B12 - 15
B12 - 16
B12 - 17
B12 - 18
B12 - 19
B12 - 20
0,000

Revisat per:
Nom i llinatges

[signatura]
[data]

No complimentar

Total puntuació (B12)
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B2. Mèrits acadèmics i formació (puntuació màxima 40 punts)
B21. Formació reglada (puntuació màxima 15 punts)
S'atorgaran:
 8 punts per cada títol de grau, llicenciatura universitària o equivalent.
 7 punts per cada diplomatura universitària o equivalent.
 6 punts per cada doctorat.
 5 punts per cada màster oficial.
 Títols de postgrau propi amb un màxim de 4 punts. (màster, especialista universitari,
expert universitari i cursos d'actualització universitària), 0,05 punts per cada crèdit LRU o
per cada 10 hores lectives i 0,125 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores.
Nota: S'han de puntuar les titulacions oficials amb validesa en tot el territori nacional, de nivell
igual o superior a les exigides en la convocatòria i directament relacionades amb les funcions
de la categoria. No s'ha de valorar la titulació que s'exigeix com a requisit per participar en
aquesta convocatòria. Respecte a la valoració de mèrits d'un títol podreu trobar més
informació d'aquest apartat a les bases de la convocatòria.
Núm. Doc

Títol del document

Autobaremació

Puntuació

B21 - 01
B21 - 02
B21 - 03
B21 - 04
B21 - 05
No complimentar

B21 - 06
B21 - 07
B21 - 08
B21 - 09
B21 - 10
B21 - 11
B21 - 12
B21 - 13
B21 - 14
B21 - 15
0,000

Revisat per:
Nom i llinatges

[signatura]
[data]

No complimentar

Total puntuació (B21)
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B22. Formació no reglada (puntuació màxima 25 punts )
B221. Formació relacionada amb el lloc de treball (puntuació màxima 20 punts)
S'atorgaran:
 0,05 punts per cada crèdit LRU
 0,05 punts per cada 10 hores lectives
 0,125 per cada crèdit ECTS
 0,125 per cada 25 hores
Nota:
 Només es valoraran les accions formatives relacionades directament amb les
funcions de la categoria professional.
 Els cursos amb el mateix contingut, només es valoraran una vegada i puntuarà
el que tengui més crèdits o més hores.
 Respecte els certificat i diplomes que es valoraran dins aquest apartat podreu
trobar més informació a les bases de la convocatòria.
Núm. Doc

Títol del document

Autobaremació

Puntuació

B221 - 01
B221 - 02
B221 - 03
B221 - 04
B221 - 05
B221 - 06
B221 - 08
B221 - 09
B221 - 10
B221 - 11
B221 - 12
B221 - 13
B221 - 14
B221 - 15
B221 - 16
B221 - 17
B221 - 18
B221 - 19
B221 - 20

No complimentar

B221 - 07
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Autobaremació

Puntuació

B221 - 21
B221 - 22
B221 - 23
B221 - 24
B221 - 25
B221 - 26
B221 - 27
B221 - 28
B221 - 29
B221 - 30
B221 - 31
B221 - 32
B221 - 33
No complimentar

B221 - 34
B221 - 35
B221 - 36
B221 - 37
B221 - 38
B221 - 39
B221 - 40
B221 - 41
B221 - 42
B221 - 43
B221 - 44
B221 - 45
B221 - 46
B221 - 47
B221 - 48
B221 - 49
B221 - 50
0,000

Revisat per:
Nom i llinatges

[signatura]
[data]

No complimentar

Total puntuació (B221)
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B222. Formació de cursos d'igualtat, qualitat, informàtica a nivell d'usuari i de
prevenció de riscs laborals (puntuació màxima 5 punts)
S'atorgaran:
 0,05 punts per cada crèdit LRU
 0,05 punts per cada 10 hores lectives
 0,125 per cada crèdit ECTS
 0,125 per cada 25 hores
Nota:
 Els cursos amb el mateix contingut, només es valoraran una vegada i puntuarà
el que tengui més crèdits o més hores.
 Respecte els certificat i diplomes que es valoraran dins aquest apart podeu
trobar més informació a les bases de la convocatòria.
Núm. Doc

Títol del document

Autobaremació

Puntuació

B222 - 01
B222 - 02
B222 - 03
B222 - 04
B222 - 05
B222 - 06
B222 - 07
No complimentar

B222 - 08
B222 - 09
B222 - 10
B222 - 11
B222 - 12
B222 - 13
B222 - 14
B222 - 15
B222 - 16
B222 - 17
B222 - 18
B222 - 19
B222 - 20
0,000

Revisat per:
Nom i llinatges

[signatura]
[data]

No complimentar

Total puntuació (B222)
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B3. Docència impartida de cursos acadèmics (puntuació màxima 3 punts)
S'atorgaran:
 0,10 punts per cada crèdit LRU
 0,10 punts per cada 10 hores de docència
 0,25 per cada crèdit ECTS
 0,25 per cada 25 hores de docència
Nota:
 Es valoraran les docències impartides de cursos acadèmics sobre matèries o temes
relacionats directament amb les funcions de la categoria.
 La docència d’una mateixa matèria o contingut només es valorarà una vegada. En aquest cas,
s'ha de valorar l'acció formativa amb més hores de durada.
Núm. Doc

Títol del document

Autobaremació

Puntuació

B3 - 01
B3 - 02
B3 - 03
B3 - 04
B3 - 05
B3 - 06
B3 - 07
B3 - 08
No complimentar

B3 - 09
B3 - 10
B3 - 11
B3 - 12
B3 - 13
B3 - 14
B3 - 15
B3 - 16
B3 - 17
B3 - 18
B3 - 19
B3 - 20
0,000

Revisat per:
Nom i llinatges

[signatura]
[data]

No complimentar

Total puntuació (B3)
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B4. Publicacions
(Puntuació màxima 1 punt)
Es valoraran les publicacions amb ISBN o ISSN sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats,
científics, tècnics o professionals sobre matèries o temes relacionats directament amb les funcions de
la categoria.
S'atorgaran:
 0,05 punts per autoria individual en articles en revistes i publicacions periòdiques.
 0,02 punts per coautoria en articles en revistes i publicacions periòdiques.
 0,05 punts per autoria individual en llibres o recopilacions normatives comentades o edicions
equivalents en altres suports audiovisuals.
 0,02 punts per coautoria en llibres o recopilacions normatives comentades o edicions
equivalents en altres suports audiovisuals.
Núm. Doc

Títol del document

Autobaremació

Puntuació

B4 - 01
B4 - 02
B4 - 03
B4 - 04
B4 - 05
B4 - 06
B4 - 07
No complimentar

B4 - 08
B4 - 09
B4 - 10
B4 - 11
B4 - 12
B4 - 13
B4 - 14
B4 - 15
B4 - 16
B4 - 17
B4 - 18
B4 - 19
B4 - 20
0,000

Revisat per:
Nom i llinatges

[signatura]
[data]

No complimentar

Total puntuació (B4)
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B5. Idiomes (puntuació màxima 1 punt)
Es valoraran els coneixements d’anglès, alemany o francès.
S'atorgaran:
 0,5 punts pel certificat B1.
 1 punt pel certificat B2 o superior.
Nota:
 Els idiomes nomes s'han de puntuar en aquest apartat i segons les certificacions de
coneixements d'idiomes reconegudes internacionalment d'acord amb el Marc europeu
comú de referència per a les llengües (MCER).
 En cas de tenir més d’un certificat es valora únicament el del nivell màxim acreditat.
 Es poden valorar simultàniament llengües diferents amb els criteris indicats.

Núm. Doc

Títol del document

Autobaremació

Puntuació

B5 - 01
B5 - 02
B5 - 04
Total puntuació (B5)

0,000

Revisat per:
Nom i Llinatges

[signatura]
[data]

No complimentar

B5 - 03
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B6. Coneixements de català (Puntuació màxima 5 punts)
Es valoraran els coneixements de la llengua catalana.
S'atorgaran:
 4 punts pel certificat C2.
 2 punts pel certificat B2.
 3 punts pel certificat C1.
 1 punt addicional pel certificat LA
Nota:
 Els coneixements de llengua catalana únicament s'han de puntuar dins aquest apartat i
segons les certificacions de coneixements d'idiomes reconegudes internacionalment
d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCER).
 No s'ha de valorar el nivell de català que s'exigeix com a requisit per participar en
aquesta convocatòria.
 En cas de tenir més d’un certificat es valora únicament el del nivell màxim acreditat.
Núm. Doc

Títol del document

Autobaremació

Puntuació

B6 - 01
B6 - 02
B6 - 04
Total puntuació (B6)

0,000

Revisat per:
Nom i llinatges

[signatura]
[data]

No complimentar

B6 - 03
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C. ENTREVISTA PERSONAL (puntuació màxima 10 punts)
Es valoraran els aspectes següents:
 Iniciativa.
 Disponibilitat
 Capacitat de treball en equip.
 Motivació
Nota:
 Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació, les 10 persones aspirants
amb major puntuació i que hagin acreditat complir els requisits seran convocades a l’entrevista
personal.

C - 01

Iniciativa

C - 02

Disponibilitat

C - 03

Capacitat de treball en equip

C - 04

Motivació
Total puntuació (C)
Revisat per:
Nom i llinatges

[signatura]
[data]

No complimentar

Puntuació
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PUNTUACIÓ FINAL (puntuació màxima 110 punts)
B. FASE D’AUTOVALORACIÓ DELS MÈRITS
Punts màxims

B1. Experiència professional relacionada amb la
categoria professional

Total
Puntuació

50 p.

B11. Experiència en l’Administració pública o en qualsevol ens del
sector públic instrumental com a personal funcionari o
personal laboral per compte d'altre
B12. Experiència en l’empresa privada

B2. Mèrits acadèmics i formació

Total
Autobaremació

0,000
0,000

0,000

B22. Formació no reglada
B221. Formació relacionada amb el lloc de
treball
B222. Formació de cursos d'igualtat,
qualitat, informàtica a nivell d'usuari i
de prevenció de riscs laborals

(20 p.)

0,000

(5 p.)

0,000

B3. Docència impartida de cursos acadèmics

3 p.

0,000

B4. Publicacions

1 p.

0,000

B5. Idiomes
B6. Coneixements del català

1 p.

0,000

5 p.

0,000

Puntuació (B)

100 p.

0,00

NC

(15 p.)

B21. Formació reglada

No complimentar

40 p.

C. FASE DE L’ENTREVISTA (només en cas d'oferta pública genèrica)

Puntuació total (B + C)

110 p.

NC

10 p.

Revisat per:
Nom i llinatges

[signatura]
[data]

No complimentar

Puntuació (C)

Puntuació
NC

Punts màxims

