CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE
BIBLIOTECA I ARXIUS DEL DEPARTAMENT DE COL·LECCIONS DE LA
FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA
ANNEX II. SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES
Primer llinatge

Segon llinatge

Nom

Nacionalitat

NIF o equivalent

Data de naixement

Telèfon 1

Telèfon 2

Adreça electrònica

Adreça

Núm./Km

Localitat

Bloc

Escala

Pis

Porta

Altres

Codi postal

Província

SOL·LICIT:
Ser admès i prendre part en el procés de selecció de la plaça de tècnic/a de
biblioteca i arxius de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
Així mateix, DECLAR que són certes totes les dades consignades i que compleixo els
requisits que s’exigeixen a la base 2 “Requisits dels aspirants” per a l’accés a la dita
plaça.
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PRESENT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

Còpia compulsada del document acreditatiu de la identitat (base 2.1 i 2.2)

Titulació requerida (base 2.3)

Experiència professional laboral mínima d’1 any, dins els 10 anys anteriors a la data
límit de presentació de sol·licituds (base 2.4)
Coneixements orals i escrits de llengua catalana nivell B2 (base 2.5)

Coneixements orals i escrits de llengua anglesa nivell B2 (base 2.5)

Coneixements de llengua castellana, si pertoca (base 2.6)

Comprovant del pagament de drets a proves selectives (base 2.7)

Palma,...... d............................ de ..........2019
(signatura)

Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca - NIF: G57753915
Adreça postal: Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma - Illes Balears Telèfon: 971701420
Correo elect: pmmulet@miromallorca.com
En nom de Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractem la informació que ens faciliteu
amb la finalitat de gestionar les candidatures i sol·licituds presentades a les proves
selectives de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius de la Fundació Pilar i Joan Miró
a Mallorca, inclòs, en el seu cas el pagament. Les dades proporcionades es
conservaran fins que exerciu el vostre dret de cancel·lació, o durant el temps necessari
per a complir amb les obligacions legals vigents. Us informem de que teniu dret a
accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva
supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Les dades no es cediran a tercers.
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Així mateix, us demanem la vostra autorització per a oferir-vos informació sobre les
activitats de la Fundació Miró Mallorca.
SI
NO
DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA
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CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE
BIBLIOTECA I ARXIUS DEL DEPARTAMENT DE COL·LECCIONS DE LA
FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA
ANNEX III. FASE DE CONCURS. AUTOVALORACIÓ DE MÈRITS
Nom i llinatges:
DNI/CIF:
Adreça:
Codi postal:
Municipi:
Província:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
A continuació esment els mèrits que crec que s’han de valorar i la seva puntuació, amb
indicació del número de pàgina dels documents que s’adjunten, d’acord amb el que
disposa la base 6.2.
Experiència professional (fins a un màxim de 9 punts)
Pàg.

Centre/ organisme

Activitat

Període

Punts

Període

Punts

Antiguitat (fins a un màxim de 3 punts)
Pàg.

Centre/ organisme

Activitat

Fundació Miró Mallorca
Fundació Miró Mallorca
Fundació Miró Mallorca
Fundació Miró Mallorca
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Fundació Miró Mallorca
Fundació Miró Mallorca
Fundació Miró Mallorca
Fundació Miró Mallorca
Fundació Miró Mallorca
Titulacions acadèmiques oficials (fins a un màxim de 6 punts)
Pàg.

Centre / organisme
impartidor

Títol

Any de
finalització

Punts

Nombre
d’hores

Punts

Cursos de formació ( fins a un màxim de 6 punts)
Pàg.

Centre/ organisme

Impartició/aprofitament/
assistència
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Coneixements de llengua catalana (fins a un màxim d’1,5 punts)
Pàg.

Certificat expedit per

Nivell

Punts

Nivell

Punts

Nivell

Punts

Nivell

Punts

Any de
publicació

Punts

Coneixements de llengua anglesa (fins a un màxim d’1,5 punts)
Pàg.

Certificat expedit per

Coneixements de llengua francesa (fins a un màxim d’1,5 punts)
Pàg.

Certificat expedit per

Coneixements d’altres llengües (fins a un màxim de 0,5 punts)
Pàg.

Certificat expedit per

Publicacions (fins a un màxim d’1 punt)
Pàg.

Títol

Palma,...... d............................ de ..........2019
(signatura)
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Responsable: Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca - NIF: G57753915
Adreça postal: Carrer de Saridakis, 29 07015 Palma - Illes Balears Telèfon: 971701420
Correo elect: pmmulet@miromallorca.com
En nom de Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractem la informació que ens faciliteu
amb la finalitat de gestionar les candidatures i sol·licituds presentades a les proves
selectives de la plaça de tècnic/a de biblioteca i arxius de la Fundació Pilar i Joan Miró
a Mallorca, inclòs, en el seu cas el pagament. Les dades proporcionades es
conservaran fins que exerciu el vostre dret de cancel·lació, o durant el temps necessari
per a complir amb les obligacions legals vigents. Us informem de que teniu dret a
accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva
supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Les dades no es cediran a tercers.
Així mateix, us demanem la vostra autorització per a oferir-vos informació sobre les
activitats de la Fundació Miró Mallorca.
SI
NO
DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

Contra l’acord d’aprovació d’aquesta convocatòria i les seves bases, que esgota la via
administrativa, les persones interessades hi poden interposar un recurs de reposició
en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, i el 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es podrà interposar directament el recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà
que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 8.1 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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