
 
 
 
TAULA DE VALORACIÓ DE MÈRITS  
 
BASES GENERALS DE SELECCIÓ PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL (DOGC. NÚM. 5155, 
18/06/08) 
 
BASE 8. Fase de concurs 
 
D’Acord amb l’establert a la Base 8.- Fase de concurs, de les Bases Generals, el Tribunal 
Qualificador o Comissió Qualificadora dels processos de selecció de personal, podrà 
tenir en compte el barem de meritacions següents, i prèvia publicació podrà variar 
aquest criteris d’acord amb les funcions específiques requerides per a la provisió del 
lloc o plaça.  
 
8.1 Formació reglada i acadèmica realitzada en centres oficials,  complementària  a la 
titulació exigida a les bases, que sigui rellevant i/o  estigui relacionada amb l'exercici de 
les tasques pròpies del lloc de treball. El Tribunal atorgarà fins a 2 punts. 
 
Llicenciatures: 1 punt  
Doctorat: 0,40 
Masters: 0,30 
Diplomatures: 0,5 
FP2/BUP: 0.25 
FPI/EGB: 0.15 
Postgraus: 0.25 
 
8.2 Formació especialitzada, cursos o seminaris, en centres públics o privats 
directament relacionats amb les tasques del lloc de treball. El Tribunal atorgarà fins a 
un màxim de 2 punts. 
 
Cursos de fins a 10 hs: 0’10 punts per curs. 
Cursos entre 11 a 20 h: 0’20 punts per curs. 
Cursos entre 21 a 50 h: 0’25 punts per curs. 
Cursos de més de 51 h: 0’30 punt per curs. 
 
L’assistència a cursos, seminaris o jornades, on no quedi acreditat el nombre d’hores 
es valorarà, en 0’05 punts, per cada acció formativa. 
 
8.3 Experiència professional. Per haver prestat serveis professionals a l'administració 
pública o a l'empresa privada en un lloc d'igual o similar categoria i en funcions 
anàlogues a les de la plaça a cobrir,  el tribunal atorgarà 0,5 punt per cada any 
complet  de serveis fins a:  
 



Grup  E i agrupacions professionals..........fins a  1,5 punts. 
Grup D-C2: Subgrup C2..........................fins a  2 punts. 
Grup C-C1: Subgrup C1..........................fins a 2 punts 
Grup B-A2 : Subgrup A2.........................fins a  2,5   punts. 
Grup A1 : Subgrup A1............................fins a 3 punts.  

 
8.4 Per la valoració conjunta del currículum vitae, especialment la trajectòria 
professional de l'aspirant que acrediti una coherència curricular i una idoneïtat per 
ocupar  la plaça convocada i en relació amb el lloc de treball  concret al qual serà 
destinat a prestar servei. El Tribunal podrà atorgar fins a  2 punts.  S'acreditarà 
mitjançant currículum vitae amb la documentació acreditativa corresponent. 
 
Es tindran en compte, altres cursos i experiència laboral no relacionats amb les tasques 
del lloc a cobrir, acreditat amb els documents corresponents, i que el Tribunal 
consideri complementaris pel lloc a cobrir. Es seguirà la mateixa valoració que en els 
punts 8.1) 8.2) i 8.3) 
 
8.5 Mèrits específics que es puguin  establir en les bases corresponents del procés de 
selecció.  El conjunt dels  mèrits així  establerts en la convocatòria tindrà una puntuació 
com a màxim de 2 punts. 
 
Es concretarà el barem en cada convocatòria específica. 
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