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CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE QUATRE AUXILIARS DE 
GERIATRIA AMB CARÀCTER DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS A LA FUNDACIÓ PÚBLICA 
MUNICIPAL RESIDÈNCIA NOSTRA SENYORA DE RIBERA 

 
FULL D’AUTOBAREM - FASE DE CONCURS 

 
COGNOMS, NOM: ______________________________________________ 

DNI: _______________________ 

 
Segons el punt 14.2 de les bases reguladores que regeixen la convocatòria per a la 
contractació de quatre auxiliars de geriatria amb caràcter de personal laboral temporal 
mitjançant el sistema de concurs de mèrits a la Fundació Pública Municipal Residència 
Nostra Senyora de Ribera, els mèrits alꞏlegats són els següents: 
 
a.1 EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (puntuació màxima 5,00 punts) 
 
1.1) En l’administració publica, per a serveis prestats en residències geriàtriques o 
centres de dia ocupant llocs de treball o plaça de funcions i continguts iguals o similars 
a la plaça objecte de la convocatòria: 0,20 punts per mes. 
 
ADMINISTRACIÓ MESOS 

COMPLETS 
PUNTUACIÓ 

   
   
   
   
                                                                              TOTAL  

 
1.2) Com a professional per compte propi o aliè, en residències geriàtriques o centres 
de dia ocupant llocs de treball o plaça de funcions i continguts iguals o similars a la plaça 
objecte de la convocatòria: 0,10 punts per mes. 
 
EMPRESA MESOS 

COMPLETS 
PUNTUACIÓ 

   
   
   
   
                                                                              TOTAL  

 
1.3) Com a professional per compte propi o aliè, en atenció sociosanitària a persones 
en el domicili ocupant llocs de treball o plaça de funcions i continguts iguals o similars a 
la plaça objecte de la convocatòria: 0,05 punts per mes. 
 
EMPRESA MESOS 

COMPLETS 
PUNTUACIÓ 

   
   
   
   
                                                                              TOTAL  
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a.2 FORMACIÓ (puntuació màxima 4,00 punts) 
 
1.1) Titulació reglada, a més de l’establerta com a requisit mínim, de l’àmbit sanitari 
relacionada amb les tasques a desenvolupar: 1 punt per titulació, fins a un màxim de 
1,5 punts. 
 
TITULACIÓ PUNTUACIÓ 
  
  

                                                        TOTAL  
 
1.2) Cursos de formació relacionats amb les tasques a desenvolupar, amb certificat 
d’assistència, màxim de 2,5 punts: 
- Cursos entre 3 h i 29 h a 0,10 punts per curs 
- Cursos entre 30 h i 99 h a 0,20 punts per curs 
- Cursos de 100 h o més a 0,30 punts per curs 
 
NOM DEL CURS HORES 

DURADA 
PUNTUACIÓ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                                                              TOTAL  
 
 
La Pobla de Segur, a         de                                 de 2022 
 
Signatura 
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