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1. Què és aquesta guia?
En aquest document trobaràs informació per presentar-te
a la convocatòria de personal funcionari per a persones amb
discapacitat intel·lectual.

Convocatòria:
és un document on
s’explica qui pot
aconseguir aquesta
feina i com fer-ho.

T’ajudarà a entendre millor la convocatòria del cos facultatiu subaltern especialitat
auxiliar de suport.

Recorda que aquesta guia no substitueix el document oficial, només és una ajuda per
entendre’l millor. El document oficial el pots veure a:
https://www.caib.es/oposicions/bases/2019/bases_aux_suport_2_cat.pdf

Aquests llocs de feina són per a persones amb discapacitat intel·lectual amb un
grau reconegut del 33% o més.
Hi ha 4 llocs de feina a Mallorca.
D’entre tots els participants se seleccionaran 4 persones per fer tasques d’auxiliar
de suport, a l’Administració de les Illes Balears, concretament a l’illa de Mallorca.
2. Qui pot participar?
Tota la informació és al punt 3 ‘Requisits i condicions’ de la convocatòria

Poden participar:
 Persones amb discapacitat intel·lectual amb un grau
reconegut del 33% o més.
 Que tenguin 16 anys o més.
 Amb el nivell B1 de català.
Si ets una persona amb sordesa prelocutiva pots demanar
l’adequació d’aquest requisit.
 No és necessari tenir estudis.
 Persones espanyoles o de la Unió Europea (pots trobar altres
especificitats a la convocatòria)

Requisit:
Condició que has de
complir
obligatòriament

 Tenir les capacitats per fer la feina
No pots participar si:
 No compleixes els requisits.
 Ets funcionari del mateix cos, la mateixa escala
o especialitat.
 Aportes dades errònies o falses.
3. Com pots apuntar-te?

Tota la informació és al punt 5. ‘Sol·licituds’ i a l’annex 5 ‘Instruccions per tramitar’ de la
Siconvocatòria
vols apuntar-te ho has de fer abans de dia XX de desembre de 2021.

 Tens 20 dies, des de dia 5 fins a dia 24 de desembre (pensa que les
conselleries el dia 24 tenen festiu, no esperis fins al darrer dia) per
apuntar-te a aquesta convocatòria.
 Has d’emplenar i entregar una sol·licitud que pots trobar a l’annex 5
de la convocatòria oficial.
 No has de pagar res.
 Hi ha documentació que l’EBAP pot comprovar de manera directa i
no l’has de presentar si dones el consentiment a l’Administració per
fer-ho, com són:
- DNI
- El nivell de català
- Certificat de la discapacitat
- L’informe d’aptitud (diu que tens les capacitats
per fer la feina, casella de consentiment...)

EBAP:
Qui organitza
les oposicions

Si dones el consentiment a l’Administració perquè consulti les teves dades, només has
de presentar la sol·licitud per participar. Veuràs com fer-ho a l’exemple que hi ha més
endavant.

Com presentar els documents?
Pots presentar la documentació per participar de 3 formes distintes, tu tries:

Registre: lloc on es
presenten els
documents per a
l’administració
Registrada: que ja
s’ha presentat al
registre.

 Telemàtica: només ho pots fer així si tens DNI electrònic, certificat
digital , usuari corporatiu o Cl@ve, són les formes de demostrar la
teva identitat quan fas les gestions per Internet. I es fa a través del
Portal de l’Opositor http://oposicions.caib.es
A més, només pots fer-ho d’aquesta manera si deixes en blanc la
casella corresponent al consentiment, així l’Administració
comprovarà directament els teus requisits. T’ho explicam a
l’exemple més avall.
Si ho fas així, la sol·licitud quedarà registrada i no hauràs d’anar a
presentar papers a cap administració.
 Semitelemàtica: pots emplenar la sol·licitud amb l’ordinador i
t’assignaran un número però encara no has acabat, has d’imprimir
la sol·licitud que has emplenat i anar a un registre a entregar-la amb
els altres documents (si no has donat el consentiment).
 Manual: emplena a mà la sol·licitud i entrega-la amb la resta de
documents (si no has donat el consentiment) a un registre oficial.

On són els registres?
Pots entregar els documents al Registre de l’EBAP (Carrer del Gremi
Corredors, 10, 3r, polígon de Son Rossinyol) o a altres registres més a
prop de casa o de la teva feina, en trobaràs a totes les conselleries.

Si t’interessa, pots trobar més informació a l’article 16.4 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú:
file:///C:/Users/u100088/AppData/Local/Temp/Article-16-4-Llei-39-2015.pdf

Com emplenar la sol·licitud?
Escriu només als espais en blanc.
Sempre en majúscules.
La casella de consentiment és millor deixar-la en blanc, així has de
presentar menys documents.
No oblidis signar al final de la sol·licitud.

Al final d’aquest document trobaràs un exemple que t’ajudarà a emplenar la
sol·licitud

Què més has de fer?
Una vegada que ja has presentat la sol·licitud, has d’anar mirant a la
pàgina del Portal de l’opositor si surten les llistes provisionals d’admesos.
Llista provisional d’admesos:
És la llista de les persones que han entregat correctament la
sol·licitud per participar. Has de comprovar que hi ets. Si no és
així, mira a la llista d’exclosos per saber quin és el motiu. El motiu
t’explica perquè no estàs admès i has de solucionar-ho. Tendràs
10 dies feiners.

4. Com és el procés de selecció
Tota la informació és a l’annex 3. ‘Exercicis’ de la convocatòria

Té 3 parts:
1. Primer exercici: un examen pràctic sobre les funcions següents: ofimàtica,
arxiu, classificació de documents, atenció al públic i altres relacionades. Una
vegada fet l’examen has d’esperar que es publiquin les notes per conèixer la
teva. La nota mínima per passar a l’entrevista són 3,5 punts.
Tendrà lloc entre l’1 i el 30 de juny (la data es publicarà més endavant).

2. Segon exercici: entrevista personal per valorar l’aptitud pel lloc de feina.
Has d’aprovar aquesta entrevista amb 1,5 punts per poder presentar els
mèrits.
3. Presentació de mèrits: aquí hauràs de presentar els títols escolars que tens,
els cursos, els contractes de les feines que has fet i si tens algun nivell de
català més alt al B1.
Teniu més informació sobre com presentar els mèrits a l’annex 4 de la convocatòria

El tribunal sumarà les puntuacions de les 3 parts i els llocs de feina seran per
als que tenguin les 4 millors notes.
Tribunal: són les persones que
avaluaran les 3 parts del procés. Pots
veure qui són a l’annex 2 de la
convocatòria.

En tenir tot corregit i sumat, publicaran les llistes dels aspirants que han
guanyat les places i dels que quedaran a la borsa.

5. Quina feina faré si aconseguesc una plaça?
Els que aconsegueixin una de les places faran feina de la categoria auxiliar de
suport. Això vol dir que ajudaran als auxiliars administratius en les tasques diàries.
I quines són aquestes tasques? Són variades, principalment feines ofimàtiques,
d’arxiu, classificació de documents, atenció al públic o d’altres relacionades...

6. Exemple de com emplenar una sol·licitud
A la pàgina següent trobaràs un exemple que t’ajudarà a emplenar la sol·licitud.

Escriu en majúscules

Aquest és
el cos al
que et
presentes

Marca
l’illa de
Mallorca

Has de
triar
torn
lliure
Demana les
adaptacions
que necessites

Mira al teu títol
de català quina és
l’opció correcta

Si deixes aquestes dues caselles en blanc,
l’administració podrà comprovar els teus requisits
sense que tu els hagis d’entregar

Recorda signar la sol·licitud. Amb la
firma declares que tot allò que has
escrit és cert i sol·licites participar a
la selecció d’auxiliar de suport.

Durant el procés, quan vulguis consultar alguna cosa sobre la convocatòria pots ferho a:
https://www.caib.es/oposicions/bases/2019/bases_aux_suport_2_cat.pdf
Si et queden dubtes, pots cridar a l’Equip FIOP al telèfon 971 17 76 26.

