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ANNEX 3. Barem de mèrits.
El tribunal avaluarà els mèrits que les persones aspirants al·leguin i que justifiquin correctament, d’acord
amb el barem següent:
1.

Valoració dels serveis prestats. (Puntuació màxima de 7,20 punts).
a)

Serveis prestats a l’Administració local en lloc de feina de categoria professional superior o
similar a la convocada: 0,10 Punts per mes complet.
b) Serveis prestats en qualsevol altra Administració pública en lloc de feina de categoria
professional superior o similar a la convocada: 0,075 Punts per mes complet.
c) Serveis prestats en qualsevol Administració pública en lloc de feina de categoria professional
inferior a la convocada: 0,05 Punts per mes complet.
d) Serveis prestats a l’empresa privada en lloc de feina de categoria professional superior o
similar a la convocada: 0,025 Punts per mes complet.
2.

Estudis acadèmics oficials. (Puntuació màxima de 0,70 punts).

Únicament es valoren els estudis acadèmics oficials amb validesa en tot el territori nacional. En cas
de presentació de títols d’estudis cursats a l’estranger, s’ha d’acreditar l’homologació concedida pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Per la possessió de titulacions acadèmiques oficials superiors a la que s’exigeix per a la categoria a la
qual s’accedeix o a partir d’una segona titulació acadèmica oficial igual a la que s’exigeix per a la
categoria a la qual s’accedeix.
Únicament es valorarà el nivell de titulació més alt obtingut per la persona aspirant.
a)

Per cada titulació de graduat escolar (EGB), graduat en educació secundaria obligatòria
(ESO), tècnic auxiliar de formació professional (FP1), tècnic de formació professional de
grau mig, així com tots els títols que hagin sigut declarats equivalents, distinta de
l’exigida a la convocatòria: 0,05 punts.
b) Per cada titulació acadèmica de batxiller, batxiller superior (BUP), així com tots els títols
que hagin sigut declarats equivalents, distinta de l’exigida a la convocatòria: 0,15 punts.
c) Per cada titulació acadèmica de tècnic especialista de formació professional (FP2), de
formació professional de grau superior, ensenyances professionals d’arts plàstiques i
disseny de grau superior i les ensenyances esportives de grau superior, així com tots els
títols que hagin sigut declarats equivalents, distinta de l’exigida a la convocatòria: 0,20
punts.
d) Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o titulació declarada equivalent: 0,40 punts.
e) Per cada titulació acadèmica de grau universitari o grau de l’ensenyança artística
superior: 0,45 punts.
f) Per cada llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o titulació universitària
equivalent: 0,50 punts.
g) Per cada màster oficial i altres estudis de postgrau oficial universitari: 0,05 punts per
cada 25 crèdits ECTS, fins a un màxim de 0,20 punts. Els estudis de grau amb càrrega
lectiva de 300 crèdits ECTS, a més d’obtenir els punts de l’apartat d, obtindran 0,05
punts, d’acord amb l’article 12.10 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
h) Per cada títol de doctor: 0,70 punts.
3.

Valoració dels cursos de formació. (Puntuació màxima de 1,80 punts)

A aquest apartat es valoraran els cursos de formació i perfeccionament directament relacionats amb
les funcions a desenvolupar i els complementaris o transversals.
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En qualsevol cas tindran la consideració de cursos directament relacionats amb les funcions a
desenvolupar i/o cursos complementaris o transversals els realitzats en matèria de dret
administratiu, dret financer i tributari, igualtat de gènere, informàtica de gestió, prevenció de riscos
laborals i qualitat.
Només es valoren els diplomes o certificats de cursos i activitats formatives impartits per l’Escola
balear d’administració pública o que tinguin la condició de concertats o homologats per l’EBAP, els
cursos superats en altres escoles oficials d’administració pública, en universitats en l’àmbit de la Unió
Europea, en altres administracions públiques de l’Estat espanyol o en entitats promotores de
formació acreditades efectuats dins el marc de l’acord de formació per a l’ocupació de les
administracions públiques (AFEDAP) o pla similar.
Pel que fa a la formació en línia i a distància no reglada, només es valora la que imparteixin i
homologuin l’EBAP o les universitats de l’àmbit de la Unió Europea i l’efectuada dins el marc de l’acord
de formació per a l’ocupació de les administracions públiques (AFEDAP) o pla similar.
La valoració es realitzarà en funció del següent barem:
a)

Per cada certificat de formació rebuda amb aprofitament o d’impartició de formació: 0,005 punts
per hora.
b) Per cada certificat de formació rebuda únicament amb assistència: 0,0025 punts per hora.
En relació als cursos o activitats expressades en crèdits, s’entén que cada crèdit equival a 10 hores,
excepció feta dels crèdits ECTS que equivalen a 25 hores. No es valoraran els certificats que no
indiquin el número d’hores o crèdits o amb contingut de la formació indefinit. Tampoc es valorarà la
formació que constitueixi una part d’altres estudis o cursos que s’hagin aportat per a la seva valoració
o s’exigeixin com a requisit, ni la formació repetida a menys que s’hagi produït un canvi substancial
en el seu contingut.
4.

Valoració dels coneixements de llengües.
4.1. Coneixements orals i escrits de llengua catalana. (Puntuació màxima de 0,15 punts).
Es valoren els certificats expedits per l’EBAP, expedits u homologats per la Direcció General
de Política Lingüística u òrgan equivalent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports,
els expedits per l’Escola Oficial d’Idiomes o reconeguts d’acord amb la normativa
autonòmica vigent.
a) Nivell C1 o equivalent: 0,05 punts.
b) Nivell C2 o equivalent: 0,10 punts.
c) Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 0,05 punts.
S’ha de valorar només el certificat que correspongui al nivell més alt aportat per la persona
interessada. En el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la
puntuació s’acumula a la de l’altre certificat que s’acrediti.
4.2. Coneixements d’altres llengües. (Puntuació màxima de 0,15 punts).
Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial de les
altres comunitats autònomes o d’una llengua estrangera expedits per les escoles oficials
d’idiomes (EOI), les universitats, l’EBAP, altres escoles oficials d’administració pública i altres
entitats, i que siguin equivalents als nivells que estableix el Marc comú europeu.
Nivells del Marc comú europeu MCE
Certificat de nivell A1
Certificat de nivell A2

Puntuació
0,02
0,04
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Certificat de nivell B1
Certificat de nivell B1+
Certificat de nivell B2
Certificat de nivell B2+
Certificat de nivell C1
Certificat de nivell C2

0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,15

D’una mateixa llengua, només se’n valoren les titulacions de nivell superior.
5.

Formes d’acreditació dels mèrits per part de les persones candidates.
Els mèrits que al·leguin les persones candidates s’han d’acreditar mitjançant la presentació de
l’original o de la còpia compulsada de la documentació següent:
a)

Serveis prestats a l’administració pública: certificat expedit pels ajuntaments o
administracions públiques corresponents.
b) Serveis prestats a l’empresa privada: certificació o informe de vida laboral emès per la
Seguretat Social.
c) Estudis acadèmics oficials: còpia compulsada correctament del títol o del resguard
acreditatiu (anvers i revers). En cas de presentació de títols d’estudis cursats a l’estranger,
s’ha d’acreditar l’homologació concedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
d) Coneixement de llengua catalana: certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració
Pública (EBAP), expedits o homologats per l’òrgan competent de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports o reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica vigent.
e) Coneixement d’altres llengües: certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració
Pública, per les escoles oficials d’idiomes (EOI), per les universitats, per altres escoles oficials
d’administració pública i altres entitats, equivalents amb els nivells del Marc comú europeu.
f) Cursos de formació: certificats d’aprofitament, certificats d’assistència i certificats
d’impartició de cursos d’accions formatives expedits per l’Escola balear d’administració
pública, per altres escoles oficials d’administració pública, per universitats en l’àmbit de la
Unió Europea, per altres administracions públiques de l’Estat espanyol o per entitats
promotores de formació acreditades efectuats dins el marc de l’acord de formació per a
l’ocupació de les administracions públiques (AFEDAP) o pla similar.

