
 

 
 

Carrer Laura Bassi, 1 (Centre Empresarial Son Espanyol)  
07121 Palma.   
Tel. 971 17 60 60   Fax: 971 43 97 80  

P à g i n a  1 | 2 

 
LLISTAT DEFINITIU AMB LES PUNTUACIONS FINALS OBTINGUDES A LA CONVOCATORIA PER 
A CONSTITUIR UNA BORSA PER A COBRIR LLOCS DE FEINA DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A 
SUPERIOR JURÍDIC/A PER A L'ÀREA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓ BIT (REFERÈNCIA JUR01-22) 

 
 

La Comissió de selecció designada per a realitzar el procés selectiu per a constituir una borsa 
per a cobrir llocs de feina de la categoria de Tècnic/a Superior Jurídic/a per a l'àrea jurídica de la 
Fundació Bit (referència JUR01-22), d’acord amb les bases específiques i una vegada conclosa la 
meritació es revisen les al·legacions rebudes:  
  
En el termini establert a l'efecte han presentat al·legacions la candidata amb DNI ***0679**, a 
fi que es valori la seva experiència professional com advocada encarregada de dret administratiu 
i els coneixements de català, i la candidata amb DNI ***3558** a fi que es valorin els 
coneixements de català. 
En la base cinquena de les bases específiques que regeixen aquest procés selectiu s'explica que 
el procés consta de tres fases i s'indica que "els/les aspirants hauran d'aportar la documentació 
justificativa (original i còpia)" en el lloc i en el termini que s'indica (15 dies naturals a partir de 
l'endemà de la publicació de les bases en el BOIB). En aquesta mateixa base s'explica en què 
consisteix cada una de les fases i, pel que fa a la fase de valoració de mèrits, s'indiquen quins 
mèrits es valoraran i els documents que s'han d'aportar per avaluar-los, sense obrir un nou 
termini ad hoc de presentació de documentació. Entre els documents que s'han d'aportar 
obligatòriament per a la valoració dels mèrits hi ha l'annex II d'autobaremació dels mèrits.  
 
A diferència de la resta d'aspirants, cap de les dues candidates citades anteriorment, varen 
aportar aquest annex dins el termini de presentació de documentació que estableixen les bases, 
per la qual cosa la presentació en el termini d'al·legacions és extemporània i s'han de desestimar 
les seves al·legacions. 
 
Finalment s’ha elaborat el llistat definitiu amb les puntuacions finals que han obtingut els/les 
aspirants, amb indicació del nombre del document nacional d'identitat i la puntuació final 
obtinguda: 
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Seguint la recomanació de l’Agencia Española de protección de datos es publiquen els DNI de la 
següent forma: donat el DNI amb format 12345678X, es publicarà : ***4567**. 
 
 
 
Palma, 24 d’agost de 2022 
La Comissió de selecció 

DNI
PROVA 

CONEIXEMENTS   
(Màx. 5 punts)

CONEIXEMENTS 
CATALÀ     

(Màx.0,5 punts)

EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL  

EMPRESA 
PÚBLICA/PRIVADA

(Màx. 3,5 punts)

ENTREVISTA 
PERSONAL 

(Máx. 1 punt)
TOTAL

***0182** 2,56 0,50 3,50 0,97 7,53

***0448** 2,02 0,30 2,32

***0679** 2,39 0,30 2,69

***0843** 4,12 0,27 4,39

***1140** 4,22 0,50 4,72

***2424** 2,92 0,47 3,39

***3558** 2,50 0,80 3,30

***3905** 2,93 2,84 0,57 6,34

***4066** 2,46 0,27 2,73

***8714** 2,44 NP 2,44

***9635** 2,24 0,77 0,60 3,61


