
 
 
Nom i llinatges:                                                                                                      DNI: 

 
Adreça: 

 
Població i CP:                                                                   Telèfon: 

 
EXPOSA: 
DECLARA reunir tots i cadascun dels requisits exigits a la base segona de la convocatòria de selecció 
d’una borsa de treball de TF (Treballador/a Familiar), en règim de personal laboral temporal, a la 
Mancomunitat des Raiguer: 

   
Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici de l’establert a l’article 57 de la Llei 7/2007 
 

  Tenir 16 anys complits i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa, el 
dia de la finalització del termini d’admissió de sol�licituds. 
 

   
Estar en possessió del títol de certificat d’estudis, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol�licituds, juntament amb un dels títols següents:   

� Títol  d’auxiliar  d’Ajuda a domicili o Treballador Familiar que hagin acreditat 445 hores 
de formació (segons article 15.5 de l’ordre de la Conselleria de Benestar Social del 
Govern de les Illes Balears de 2 d’octubre de 2000, modificada per l’ordre de 18 de 
setembre de 2001, que regula la prestació del Servei d’ajuda a domicili en la CAIB) 

� Títol- Certificat de qualificació Professional d’atenció sociosanitària a persones 
dependents en el domicili. 

� Títol de Tècnic en Atenció  sociosanitària ( Formació de Grau Mig)  

   
Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques. 
 

   
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions 
Públiques ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, de conformitat amb 
l’establert a l’article 56. 1 d) de la Llei 7/2007. 

   
Disposar de llicència de conducció de tipus B i vehicle propi 
 

I presento adjunts els mèrits a avaluar a la fase de concurs. 
 

SOL�LICITA: 
 
Prendre part en el procés de selecció i siguin valorats els mèrits presentats. 
Per això demana que realitzats prèviament els tràmits reglamentaris, li sigui concedit el que sol�licita en el 
present escrit i assenyala com a domicili a efectes de notificacions. 
 
Binissalem,  _____ de ___________________ de 2014 
 
(Signatura), 

 

 

 

SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER 


