
 
 

- BORSÍ DEFINITIU DE LA CONVOCATÒRIA #01/2021 – 
 
D’acord amb les bases de la convocatoria, la Comissió de Selecció està formada per: 

- CARME CASTELLS, Directora Gerent 
- JOANA M. SERRA i PAU VADELL, Tècnics d’igual o superior categoria 
- ANTONIO BAENA, Secretari de la Fundació 

 
Un cop realitzada la baremació dels mèrits acreditats (detall en l’Annex I), es realitza una 
entrevista personal a cadascun dels deu candidats amb major puntuació amb la finalitat 
de comprovar les aptituds i competències dels aspirants, puntuant cadascun dels 
aspectes valorats d’acord amb els criteris previstos en la convocatoria (detall en l’Annex 
II). 
 
D’acord amb la puntuació de la fase de mèrits i la fase d’entrevistes, s’elabora la llista 
definitiva del BORSÍ DEFINITIU DE LA PLAÇA #01/2021 corresponent a TÈCNIC/A DE 
GESTIÓ: 
 

POSICIÓ EN EL 
BORSÍ 

IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ TOTAL 

1 43177112V 91,5 

2 43165476L 87 

3 43214845F 64,5 

4 43109958T 59 

5 47258410B 57,5 

6 43123160T 51 

7 43121332N 49,5 

8 43201064A 49,25 

9 37342217S 45,5 

10 43159326X 43 

11 43143261E 31,5  

12 43162789T 30,5  

13 37337038B 30,5  

14 Y6765102B 30  

15 46128639T 27  

16 78218045J 26  

17* 41518876N* 24* *(vegeu addenda final) 

18 41572723Q 20,75  

19 43202202Z 16  

20 48013804Q 15,5  

21 43178888E 15  

22 43204113Q 15  



 
S’acorda publicar aquest llistat definitiu en el termini de 5 dies hàbils, comptadors 
des de l’endemà de la sessió. 
 
A BINISSALEM, DIA 10/06/2021 
 
 
 
 
 
CARME CASTELLS 
Directora de la Fundació Mallorca Literària  
  

23 43192501L 14,25  

24 43146473Z 13  

25 74718457J 10,5  

26 43189270P 10,5  

27 41572730T 10,5  

28 43210287A 10  

29 41585614G 10  

30 43215842S 10  

31 43473175R 8  

32 43151912W 8  

33 41543042M 7,75  

34 47696934V 7  

35 41539885E 7  

36 41587786Z 6 

37 43225820B 4 

38 41518167Q 4 

39 43197365F 3 

40 78214132X 3 

41 43462813N 2,5 

42 43068800N 2,5 

43 43114670C 2,25 

44 43181415L 2,25 

45 43472351M 2 

46 43465634G 1,5 

47 43466960L 1,25 

48 43182934C 1 

49 41584109V 0 

50 41587676L 0 

51 41537467L 0 

52 43177343H 0 

53 14956866N 0 

54 41538698P 0 



ANNEX I 
 
Resum de la FASE I 
 
La comissió de selecció revisa les candidatures presentades, revisant el compliment de 
requisits i calculant la puntuació de cada candidat/da segons els mèrits descrits en el 
CV presentat i en tota la documentació remesa.  
 
En aquesta revisió, la comissió de selecció acorda un seguit de criteris no descrits en 
les bases, a fi de garantir l’adequació de puntuacions i tenint en compte les possibles 
llacunes existents en les bases de la convocatòria. 
 
Taula de puntuacions segons els mèrits acreditats: 
 
Un cop revisades les candidatures presentades es configura el següent llistat amb 
puntuacions segons mèrits descrits per a la plaça #01/2021. En atenció al respecte a la 
llei de protecció de dades i per tal de mantenir la confidencialitat en relació a les 
candidatures, únicament es consigna el núm. de DNI. En el cas de candidatures on hi 
manqui aquest indicador, es consignen les inicials. 
 
 
43165476L 70 > passa a fase d'entrevista 

43177112V 67,5 > passa a fase d'entrevista 

43109958T 47 > passa a fase d'entrevista 

43214845F 40,5 > passa a fase d'entrevista 

43201064A 39,25 > passa a fase d'entrevista 

43123160T 38 > passa a fase d'entrevista 
47258410B 36,5 > passa a fase d'entrevista 

43121332N 36,5 > passa a fase d'entrevista 

43159326X 35 > passa a fase d'entrevista 

37342217S 32,5 > passa a fase d'entrevista 

43143261E 31,5  
43162789T 30,5  
37337038B 30,5  
Y6765102B 30  
46128639T 27  
78218045J 26  
41572723Q 20,75  
43202202Z 16  
48013804Q 15,5  
43178888E 15  
43204113Q 15  
43192501L 14,25  
43146473Z 13  
74718457J 10,5  
43189270P 10,5  
41572730T 10,5  

43210287A 10  
41585614G 10  
14956866N  10  
43473175R 8  
43151912W 8  
41543042M 7,75  
47696394V 7  
41539885E 7  



41587786Z 6  
43225820B 4  
41518167Q 4  
43197365F 3  
78214132X 3  
43462813N 2,5  
43068800N 2,5  
V.A. 2,25  
43181415L 2,25  
43472351M 2  
43465634G 1,5  
43466960L 1,25  
43182934C 1  
36513667  0 No acredita Nivell C 

41584109V 0 No acredita formalment cap mèrit 

41587676L 0 No acredita formalment cap mèrit 
41518876N 0 No acredita Nivell C 

43222300X 0 No acredita titulació requerida 

34068884L 0 No acredita titulació requerida 

41583332E 0 No acredita titulació requerida 

20483298G 0 No acredita titulació requerida 

P.A.B. 0 No acredita titulació requerida 

41537467L 0 No acredita formalment cap mèrit 

43190839J 0 No acredita titulació requerida 

43177343H 0 No acredita formalment cap mèrit 

R.A. 0 No acredita titulació requerida 

14956866N  0 No acredita formalment cap mèrit 

41538698P 0 No acredita formalment cap mèrit 

  



 
Observacions.  
Criteris no descrits en les bases i aprovats pel comitè de selecció: 
 

BORSÍ 01/2021 
TITULACIONS REQUERIDES Acceptam altres titulacions a més de les expressament indicades, sempre i quan 

s’incloguin dins de la branca d’Arts i Humanitats 

ALTRES REQUISITS Si no s'acredita nivell C, s'exclou. Malauradament no disposam de recursos suficients 
per poder oferir prova de nivell 

PUNTUACIÓ DELS MÈRITS D’acord amb el que s’estableix en les bases, únicament es comptabilitzen els mèrits 
acreditats formalment que acompanyen la candidatura presentada, i que siguin 
clarament acreditatius de les unitats/tasques a les quals les bases assignen puntuació. 

PUNTUACIÓ DELS MÈRITS Només puntuaran els mèrits acreditats adequadament, amb certificació dels projectes 
desenvolupats o les tasques realitzades, molt especialment en el cas de l'experiència 
específica. En el cas de Publicacions o Treballs de Recerca/Divulgació, s'admetran com 
a acreditacions les mateixes publicacions o mostra de cartelleria de l'acte on hi consti 
clarament la tasca realizada per part del candidat/a. 

Puntuació experiència 
professional 

Establim puntuar al 50% quan es tracta de col·laboracions més puntuals (no dedicació 
de jornada laboral intensiva) 

Puntuació experiència 
professional 

Establim puntuar al 50% quan es tracta de dedicacions laborals que coincideixen 
només parcialment amb el descrit en funcions de la plaça. Ex. Organització 
d’esdeveniments, servei de comunicació o premsa genèric (no cultural o literari), 
gestió d’arxius i biblioteques, etc. 

Puntuació experiència 
profesional i específica 

Si no s'especifiquen durades/unitats únicament es puntuarà el mínim per proposta o 
sessió, segons el cas.  

Puntuació experiència 
específica 

Establim no puntuar el que no sigui estrictament experiència en gestió de continguts 
literaris/patrimoni oral., tal i com es defineix en les bases. La única excepció és la 
relativa a les rutes que, d’acord amb les bases, poden ser de tipus cultural. 

Formació complementària Establim aceptar amb plena puntuació la formació en gestió cultural, conservació i 
gestió del patrimoni cultural,  literatura catalana, gestió i maneig de xxss, de 
comunicació, storytelling… 

Formació complementària Establim puntuar al 50% totes aquelles accions formatives que no s'encabeixin dins de 
les descripcions del full de selecció però que ni que sigui parcialment puguin capacitar 
el/la candidat/a per al desenvolupament de funcions dins de la tasca de gestió. 
S’estableix puntuar al 50% el Master de Formació del Professorat únicament en la 
modalitat de llengua i literatura, en la resta d’especialitats no puntua. 

Formació no reglada Establim puntuar al 50% totes aquelles accions formatives que no s'encabeixin dins de 
les descripcions del full de selecció però que ni que sigui parcialment puguin capacitar 
el/la candidat/a per al desenvolupament de funcions dins de la tasca de gestió. 
Ex: Fotografia, gestió d'arxius i biblioteques…. 

 
 
  



ANNEX II 
 
Resum de la FASE II 
Realització d’una entrevista personal a cadascun dels deu candidats amb major 
puntuació amb la finalitat de comprovar les aptituds i competències dels aspirants, 
puntuant cadascun dels aspectes valorats d’acord amb els criteris previstos en la 
convocatoria. 
 
 

ENTREVISTA SELECCIÓ    25 PUNTS 

Exposició CV i defensa de motivacions   2 punts 
Coneix. Projectes  Fundació    5 punts 
Coneix. Literatura    10 punts 
Coneix. Patrimoni Oral    5 punts 
Capacitacions: feina equip, organització, etc 3 punts 

 
El comitè de selecció revisa i valida les baremacions de mèrits adjudicades als 
candidats/es. Es realitzen les entrevistes d’acord amb el calendari previst de citacions.  
 
Durant el procés de realització d’entrevistes es consulta els candidats en relació amb les 
puntuacions de mèrits obtingudes per si hi hagués alguna incidència al respecte. La 
revisió permet detectar-ne en els casos de Paula Girart i Carme Colom, les quals 
incrementen la seva puntuació. 
 
Un cop realitzades totes les entrevistes de selecció i revisades totes les acreditacions 
pendents es configura el següent llistat de puntuacions en aquesta fase per a la plaça 
#01/2021 corresponent a TÈCNIC/A DE GESTIÓ: 
 

DNI PUNTS FASE I ENTREVISTA PUNTS FASE II 

37342217S 33,5 28/5 A LES 10H (telemàtica) 12 PUNTS 

47258410B 36,5 28/5 A LES 10.25h 21 PUNTS 

43177112V 67,5 28/5 A LES 10.50h 24 PUNTS 

43159326X 35 28/5 A LES 11.15h (telemàtica) 8 PUNTS 

43123160T 38 28/5 A LES 11.40h 13 PUNTS 

43109958T 47 28/5 A LES 12.30 (telemàtica) 12 PUNTS 

43214845F 40,5 28/5 A LES 13.00H (telemàtica) 24 PUNTS 

43165476L 70 28/5 A LES 13.25H 17 PUNTS 

43121332N 36,5 28/5 A LES 13.50H 7 PUNTS 

43201064A 39,25 28/5 28 A LES 14.15h 10 PUNTS 

 
 
  



ANNEX III 
 
*Addenda final 
 
Rebuda petició de revisió de puntuació per part de la candidatura de 41518876N, es 
comprova que en efecte sí havia presentat certificació de nivel C de català (erròniament 
la candidatura havia estat exclosa per aquesta mancança). Feta aquesta comprovació, 
la comissió de valoració es reuneix en data 4 de juny de 2021 per revisar els mèrits 
acreditats i baremar-los. De resultes d’aquesta baremació s’actualitza la llista del borsí. 
 
 
 


