
Criteris de valoració per al segon exercici del cos auxiliar de l'Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel 
torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb 
discapacitats, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, ha adoptat els criteris de valoració següents per al segon 
exercici:

Criteris de valoració per  al cas pràctic:

Criteris de 
valoració 

Indicadors Puntuació màxima en el 
cas pràctic

La capacitat 
d’anàlisi i de 
raciocini

La sistemàtica i
la claredat 
d’idees

La 
interpretació 
correcta de la 
normativa 
aplicable als 
casos 
plantejats

Els aspectes establerts en les bases 
que s’han de tenir en compte per 
valorar l’exercici pràctic consistents 
en: capacitat d’anàlisi i de raciocini, 
sistemàtica i claredat d’idees, i 
interpretació correcta de la 
normativa aplicable als casos 
plantejats, es valoraran de manera 
conjunta sense atribuir una 
puntuació específica a cada un 
d’ells, atès que estan íntimament 
lligats entre sí i no és possible 
separar-los en la valoració d’un cas 
pràctic. 

Concretament, com a indicadors 
específics es valoraran:

- Qualitat de l’expressió escrita.

- Argumentació i/o explicació de la 
resposta de forma raonada i clara. 
No es valoraran les respostes 
consistents en una simple afirmació 
o negació (sí/no)

- Aplicació correcta de la normativa 
a la qual s’ajusta el procés selectiu 
(la publicada en el Butlletí Oficial de 
l’Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears o en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en la data de finalització 

80 % 



del període de presentació de 
sol·licituds, encara que la normativa 
esmentada estigui en període de 
vacatio legis en la data de realització 
de les proves selectives), amb cita 
concreta de la mateixa i dels articles
corresponents.

Els aspectes 
relacionats 
amb el temari 
comú de 
matèries 
d’ofimàtica

Es valorarà la utilització de l’eina 
més adient i específica de l’aplicació 
ofimàtica Writer. 20 %

Puntuació màxima per al cas pràctic 100 % (10 punts en el cas 
pràctic)


