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ANNEX 6

PRESENTACIÓ DE MÈRITS TORN LLIURE. COS SUBALTERN

Dades personals: 

Llinatges

Nom

DNI

*s’han de numerar tots els documents al·legats ESPAI RESERVAT PEL TRIBUNAL
valoració observacions

1. SERVEIS PRESTATS MAX: 13,75 1. SERVEIS PRESTATS

*Indicar administració i cos, escala o especialitat mesos

Total mesos
Total punts (0,18 punts per mes)

Núm. de 
document*

Mateix cos, escala o especialitat en qualsevol 
administració pública Mateix cos, escala o especialitat en qualsevol administració pública
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*Indicar administració i cos, escala o especialitat mesos

Total mesos
Punts (0,06 punts per mes)

TOTAL SERVEIS PRESTATS

MAX: 2,5 2.CATALÀ
PUNTS

NIVELL B2: 0,5 punts
NIVELL C1: 1 punts
NIVELL C2: 1,5 punts
LLENGUATGE ADMINISTRATIU: 1 punt

TOTAL LLENGUA CATALANA

MAX: 3,75 3.ESTUDIS
PUNTS

ESO o títol de professional bàsic (FP): 2 punts

Altres cossos, escales o especialitats en qualsevol 
administració pública

Altres cossos, escales o especialitats en qualsevol administració 
pública

2. CONEIXEMENTS LLENGUA CATALANA (sumar el que 
correspongui)

3. ESTUDIS ACADÈMICS (indicar títol)(sumar el que 
correspongui)
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ESO o títol de professional bàsic (FP): 2 punts

Batxiller o tècnic (FP) o titulació superior: 3,75 punts

TOTAL ESTUDIS ACADÈMICS

4. FORMACIÓ MAX: 5 4. FORMACIÓ

CURSOS (indicar títol del curs) HORES

TOTAL HORES (0,005 punts per hora)
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TOTAL PUNTS PER HORES (MAX: 5 PUNTS)

TOTAL MÈRITS (MAX: 25 PUNTS)

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: Escola Balear d’Administració Pública

Finalitat: Gestió del procés selectiu

Legitimació: En compliment de l’interès públic i d’obligacions legals

....................................................., ..... d........................................ de ................

[rúbrica]

ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (DIR3 A04035968)

Consentiment
D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’enten concedit el 
consentiment per consultar dades relatives a documents expedits o en poder de les administracions públiques (titulació acadèmica, les dades que 
constin al registre de personal de la CAIB, els coneixements de llengua catalana que figuren a les bases, formació impartida per l’EBAP)

En cas contrari, si NO donau el consentiment per a la consulta, marcau la casella següent:
□ NO don el consentiment per consultar les meves dades contingudes en els documents anteriors, ni perquè l’EBAP sol·liciti a altres administracions 
els documents necessaris per acreditar el compliment de mèrits o requisits

Destinataris: Se cediran dades personals a tercers (veg. l’apartat 
d’informació addicional

Drets: Drets d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació i 
d’oposició al tractament tal com s’explica en la informació addicional

Informació addicional: Vegeu l’annex «Protecció de dades» de la 
convocatòria
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