
 
 

 

 

FULL D’AUTOBAREMACIÓ PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS 

 

 

MÈRITS A VALORAR 
 

1. Mèrits Professionals (Màxim 45 punts): 
 

1.1 Per cada mes treballat en l’Empresa en la mateixa categoria professional a l’oferta: 0,30 punts. 

1.2 Per cada mes treballat en l’Empresa en diferent categoria professional a l’oferta amb 

funcions similars: 0,10 punts. 

1.3 Per cada mes treballat en una altra entitat del sector públic en la mateixa categoria 

professional o equivalent a la qual s’opta: 0,10 punts 

 

Entitat/Empresa Categoria Temps 
d'experiència 

Punts per 
mes 

  Puntuació 

(nº mesos) 

     

     

     

     

     

 
TOTAL PUNTUACIÓ APARTAT 1 

 

 
2. Altres mèrits (Màxim 55 punts): 

 

2.1. Per titulació superior a la requerida com a requisit: 15 punts. 

2.2. Per altra titulació reglada específica per a la categoria professional oferta: 30 punts. 

2.3. En el cas d’obtenir coneixement de llengua catalana superior al requerit indiqui la suma total 

de punts i a quin nivell fa referència segons la baremació que s’estableix. Només es valorarà 

el certificat de nivell més alt, a més del certificat de llenguatge administratiu: fins a un màxim 

de 10 punts. 

2.4. Es valorarà cada any d’antiguitat reconegut com a personal laboral de l’empresa amb 0,10 

punts per mes de serveis prestats, fins a un màxim de 15 punts. 

Llinatges: Nom: 

DNI: Data de naixement: 

Adreça: Localitat: Codi postal: 

Telèfon fix: Telèfon mòbil: 

Correu electrònic: 

Procés al qual es presenta:  

Categoria a la qual es presenta: 



 
 

Sumatori total de punts: 

( Sumar Apartats: 1 [màxim 45 punts] + 2 [màxim 55 punts] ) 

 
 

 

 Punts Nom de la titulació / nº mesos 
antiguitat 

          Puntuació 

Titulació 
superior 

 15   

Titulació 
reglada 
específica 

 
30 

  

Certificat de 
català 

    

 C1 6   

 C2 8   

Llenguatge 
administratiu 

 
2 

  

Antiguitat a 
l'Empresa 

 0,10 punts x 
mes antiguitat 

  

TOTAL PUNTUACIÓ 
APARTAT 2 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE, LLOC, DATA I 

SIGNATURA 

 
La persona sol·licitant DECLARA sota la seva expressa responsabilitat, reunir tots i cadascun dels 

requisits exigits en la convocatòria, i que són certes quantes dades figuren en el present imprès 

d'autobaremació, posseint documentació original que ho justifica, d'acord amb els mèrits 

autobaremats, comprometent-se a aportar-los quan ho requereixi el Tribunal. 

 
Palma, a  de  de 2022. 

El/La Sol·licitant 

 
 
signatura.-   

 


