ANNEX 3
Barem de valoració de mèrits per a la convocatòria d’una plaça de lloc base de tècnic superior
Puntuació total
Nom i llinatges:
DNI:

(màxim 100 punts):

FORMACIÓ ACADÈMICA
(màxim: 40 punts)

Nombre de mèrits o
crèdits

Puntuació (nre.
mèrits o crèdits x
punts)

 Títol universitari de grau, o equivalent, diferent del presentat
com a requisit: 8 punts per títol.
 Diplomatura universitària o equivalent: 7 punts per títol.
 Doctorat: 6 punts per títol.
 Màster oficial: 5 punts per títol.
 Títols propis de postgrau (especialista universitari, expert
universitari i cursos d'actualització universitària): 0,05 punts
per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives i 0,125
punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores, amb un
màxim de 4 punts.

crèdits LRU:

total LRU:

crèdits ECTS:

total ECTS:

crèdits LRU:

total LRU:

crèdits ECTS:

total ECTS:

crèdits LRU:

total LRU:

crèdits ECTS:

total ECTS:

 Tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau
superior: 4 punts per títol
 Tècnic especialista corresponent a formació professional de
segon grau: 2 punts per títol.
Accions formatives relacionades directament amb les funcions
de la categoria professional. Es valoren els cursos de formació i
perfeccionament impartits i promoguts per les administracions
públiques, els impartits en el marc dels acords de formació
contínua entre l'Administració i els sindicats i els homologats
per l'EBAP i qualsevol altre organisme públic. També es valoren
els impartits per universitats o altres centres oficials:
 0,05 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives
i 0,125 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores, amb un
màxim de 20 punts en el cas dels cursos amb certificat
d'assistència.
 0,1 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives i
0,25 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores, amb un
màxim de 30 punts en el cas dels cursos amb certificat
d'aprofitament.
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Títols oficials d’idiomes de francès, alemany i italià:
Nivell A2 o equivalent: 0,25 punts
Nivell B1 o equivalent: 0,5 punts
Nivell B2 o equivalent: 1 punt
Nivell C1 o equivalent: 1,5 punts
Nivell C2 o equivalent: 2 punts

Nivell màxim

Puntuació

Francès:
Alemany:
Italià:

En cas d'aportar més d'un certificat d'un mateix idioma, es valora
únicament el del nivell més alt. Es poden valorar simultàniament llengües
diferents amb els criteris indicats.

Coneixements de català:
Certificat LA: 1 punt ________________________________________________________
____________________

Cursos d'informàtica, de protecció de dades, d'igualtat, de
qualitat i de prevenció de riscs laborals:
 0,05 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives
i 0,125 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores, amb un
màxim de 5 punts en el cas dels cursos amb certificat
d'assistència.
 0,1 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives i
0,25 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores, amb un
màxim de 10 punts en el cas dels cursos amb certificat

Nombre de crèdits

Puntuació (nre.
crèdits x punts)

crèdits LRU:

total LRU:

crèdits ECTS:

total ECTS:

crèdits LRU:

total LRU:

crèdits ECTS:

total ECTS:

d'aprofitament.
Total formació acadèmica (màxim 40 punts):
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL RELACIONADA AMB LES
FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
Màxim: 50 punts. S'ha d'atorgar la puntuació que proporcionalment
correspongui a la jornada quan aquesta és inferior a l'ordinària.

Experiència laboral:

Mesos treballats

Puntuació (mesos
treballats x punts)

 Experiència en l'Administració pública o en qualsevol ens del
sector públic instrumental com a personal funcionari o
personal laboral: 0,4 punts per mes treballat.
 Experiència en l'empresa privada: 0,2 punts per mes
treballat.
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Docència de matèries relacionades amb les funcions del lloc de Crèdits / hores /
treball:
mesos
 0,1 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores de
docència.

crèdits LRU:

total LRU:

hores:

total hores:

 0,25 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores de
crèdits ECTS:
docència.
hores:
 0,25 punts per cada mes complet treballat.

mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals sobre matèries o

coautoria i 0,05 per autoria individual.
 Per llibres o recopilacions normatives comentades o edicions
equivalents en altres suports audiovisuals: 0,03 punts per
coautoria i 0,06 per autoria individual.

total hores:

Puntuació (nre.
Nre. publicacions

publicacions x
punts)

temes relacionats directament amb les funcions de la categoria.

 Per cada article, ponència o comunicació: 0,02 punts per

total ECTS:

mesos:

Publicacions, ponències o comunicacions:
Es valoren les publicacions amb ISBN o ISSN sobre estudis o treballs en

Puntuació (crèdits /
hores / mesos x
punts)

autories:
coautories:
autories:
coautories:

Total:

Total:

Total experiència professional (màxim 50 punts):
ENTREVISTA PERSONAL (màxim 10 punts)
(a emplenar per la comissió tècnica)
Es valoren els aspectes següents:
 Motivació
 Sentit de la responsabilitat
 Capacitat de treball en equip
 Iniciativa
 Disponibilitat

puntuació:

No es valoren com a mèrits els títols o certificats que serveixin per acreditar un requisit. Un mateix
mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat.
En els certificats dels cursos de formació i de perfeccionament hi ha de constar el nombre d’hores o de
crèdits i la data d'expedició, a més de la diligència d'homologació o acreditació del centre per part de
qualsevol de les administracions públiques i organismes dependents amb competència material.
Per poder valorar l’experiència professional, s’ha d’acreditar documentalment la durada del contracte i
les funcions duites a terme al lloc de treball.
La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o primer cicle necessaris
per obtenir-lo, excepte si les titulacions corresponen a branques diferents i en el supòsit del títol de
doctorat, màster oficial o títol propi de postgrau, en què sí que es pot valorar el grau, la llicenciatura o
l'equivalent.
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