
SELECCIÓ DE PROFESSIONALS PEL LLISTAT DE 
SUPLENTS PEL SERVEI DE SUPORT I INTERVENCIÓ 

PSICOLÒGICA DESPRÉS D’UNA  
SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA A MALLORCA 

 

REQUISITS 

CRITERIS DE SELECCIÓ 

1. Ser llicenciat/Grau en Psicologia. 	
2. Estar col·legiat/da i al corrent de pagament de les quotes col·legials corresponents.  
3. Haver-se donat d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.  
4. Tenir el títol d'especialista en psicologia clínica o habilitat, o disposar de l'acreditació 

de psicologia general sanitària (Llei 33/2011, disposició addicional 7a) atorgat per la 
Conselleria de Salut o l'habilitació corresponent.  

5. Acreditar formació de postgrau i experiència de mínim 100 hores en l'objecte del 
contracte.  

6. No haver estat inhabilitat per a l'exercici de la professió per resolució judicial ferma i 
no estar complint una sanció de la Comissió Deontològica.  

7. Tenir subscrita una pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil professional, la 
qual acreditarà mitjançant pagament del darrer rebut de l'any en curs.  

8. Acreditar, mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de 
Delinqüents Sexuals, no haver estat condemnat per sentència judicial ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclogui l'agressió i abús 
sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i 
explotació sexual i corrupció de menors així com la tracta d'éssers humans.  

9. Pel que fa a la formació específica i/o experiència haurà d’acreditar el següent:  
Formació acreditada de mínim 150 hores preferentment en intervenció psicològica 
en situacions de post emergència i catàstrofe, estrès post-traumàtic, dol, i tècniques 
psicològiques pròpies d’aquesta matèria. Experiència acreditada com a psicòleg/oga 
clínic/a o psicòleg/oga general sanitari/a mínim de 200 hores. 

	
	
	

PROCÉS DE  SELECCIÓ 

1. Tot l’exposat en el currículum haurà d’anar acompanyat de tota la documentació 
acreditativa, de la qual se n’haurà de presentar original i còpia, o bé fotocòpia 
acarada. 

2. La valoració de la documentació es realitzarà per una comissió de selecció nombrada 
per part de la Junta del COPIB. 



 
 

TEMPORALITZACIÓ 

▪  Termini de presentació de documentació al COPIB (sol·licitud, currículum, 
declaracions jurades, documentació cursos, i d’altres): fins a les 14 hores del dia 23 
d’octubre de 2018. No s’acceptarà documentació entregada fora d’aquest termini. 

▪  Valoració de la documentació per la Comissió nombrada pel COPIB: del 24 d’octubre 
al 30 d’octubre de 2018.  

▪  Publicació al web del COPIB de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es: 31 
d’octubre de 2018. 

▪  Termini de presentació d’al·legacions: fins a les 14 hores del dia 7 de novembre de 
2018. 

▪  Publicació al web de la llista definitiva de titulars i suplents: 14 de novembre de 
2018. 


