
ANNEX 6 - GRUP A

Barem de valoració de mèrits per a la convocatòria per concurs extraordinari de mèrits de 
tres places de tècnic de grau superior

Nom i llinatges:

DNI: 

Puntuació total 
(màxim 100 punts): 

MÈRITS PROFESSIONALS (màxim: 45 punts) Nombre de 
mesos

Puntuació 
(nre. mesos x 
punts)

Per cada mes treballat a l’IEB en la mateixa categoria 
professional i especialitat a la qual s’opta: 0,25 punts per 
mes de serveis prestats.

Per cada mes treballat a l’IEB en una altra categoria 
professional a la qual s’opta: 0,10 punts per mes de serveis 
prestats.
Per cada mes treballat en un altre ens del sector públic en 
una categoria professional equivalent o amb anàlogues 
funcions a la qual s’opta: 0,10 punts per mes de serveis 
prestats.

Total mèrits professionals

ALTRES MÈRITS (màxim 55 punts)

Formació acadèmica (màxim 25 punts)
Nombre de

títols Puntuació

Títol del mateix nivell que l'acreditat com a requisit d'accés: 
10 punts

Títol superior a l'acreditat com a requisit d'accés: 15 
punts
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Coneixement de llengua catalana (màxim 3 punts)

Certificat de llenguatge administratiu: 3 punts

Cursos de formació (màxim 20 punts) Nombre
d’hores

Puntuació
(nre. hores x

punts)
Cursos amb aprofitament o impartits: 0,4 punts per hora

Cursos amb assistència: 0,26666 punts per hora

Triennis reconeguts (màxim de 15 punts) Nombre de
triennis

Puntuació 
(nre. triennis 
x punts)

Triennis: 3 punts per trienni

Altres (màxim de 25 punts)

Altres idiomes Nivell Puntuació

Nivell A2 o equivalent: 6 punts
Nivell B1 o equivalent: 7 punts
Nivell B2 o equivalent: 8 punts
Nivell C1 o equivalent: 9 punts
Nivell C2 o equivalent: 10 punts

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.

Publicacions, ponències o comunicacions

Es valoren les publicacions amb ISBN o ISSN sobre estudis o treballs 
en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals sobre 
matèries o temes relacionats directament amb les funcions de la 
categoria

Nombre de 
publicacions

Puntuació 
(nre. 
publicacions x
punts)

Per cada article, ponència, comunicació o col·laboració en 
publicacions: 5 punts per autoria o la part proporcional per 
coautoria

autories:

coautories:

Total: 

Per cada llibre: 8 punt per autoria o la part proporcional per
coautoria

autories:

coautories:

Total: 

Carnet de conduir (15 punts) Total: 

Certificats de professionalitat
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Per cada certificat: 10 punts Total: 

Total altres mèrits:

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.

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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