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ANNEX II. BAREM DE MÈRITS 

 

 

 

 

Experiència 

Professional 

2.1 Serveis prestats a l’Administració Local a l’àmbit de Serveis 

Socials directament relacionats amb el lloc de treball a cobrir. (0'15 

punt/mes treballat) 

 

Fins a un màxim 

de 12 punts. 

2.2 Serveis prestats a altres Administracions públiques directament 

relacionats amb el lloc de treball a cobrir. (0'15 punt/mes treballat) 

 

Fins a un màxim 

de 7 punts. 

2.3 Serveis prestats dins l’àmbit de l’empresa directament 

relacionats amb el lloc de treball a cobrir, i realitzats a 

l’Administració Local. (0'10 punt/mes treballat) 

 

Fins a un màxim 

de 4 punts. 

2.4 Serveis prestats dins l’àmbit de l’empresa directament 

relacionats amb el lloc de treball a cobrir, i realitzats a altres 

Administracions públiques. (0'10 punt/mes treballat) 

 

Fins a un màxim 

de 3 punts. 

2.5 Serveis prestats dins l’àmbit de l’empresa directament 

relacionats amb el lloc de treball a cobrir. (0'08 punt/mes treballat) 

 

Fins a un màxim 

de 2 punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de 

Formació* 

2.6 Diplomes o títols referits a cursos, seminaris, congressos i 

jornades directament relacionats amb la feina a realitzar de fins a 

10 hores (0,1 punt/curs) 

 

Fins a un màxim 

de 0,5 punts 

2.7 Diplomes o títols referits a cursos, seminaris, congressos i 

jornades directament relacionats amb la feina a realitzar de 11 fins 

a 30 hores (0,20 punt/curs) 

 

Fins a un màxim 

d’1 punt 

2.8 Diplomes o títols referits a cursos, seminaris, congressos i 

jornades directament relacionats amb la feina a realitzar de 31 fins 

a 60 hores (0,40 punt/curs) 

 

Fins a un màxim 

de 2 punts 

2.9 Diplomes o títols referits a cursos, seminaris, congressos i 

jornades directament relacionats amb la feina a realitzar de més de 

60 hores (0,60 punt/curs) 

 

Fins a un màxim 

de 3 punts 

2.10 Diplomes o títols de postgrau directament relacionats amb la 

feina a realitzar: 

- Fins a 250 hores: 1 punt 

- De més de 250 hores fins a 500 hores: 1,5 punts 

- De més de 500 hores: 2 punts 

 

 

Fins a un màxim 

de 3,5 punts 

*En cas de que els certificats no n’expressin les hores sinó els crèdits que 

representen, cada crèdit serà comptabilitzat com a 10 hores de curs. 

No podran ser valorats en quest apartat, cursos, jornades o seminaris que ja hagin 

estat valorats com a requisits de titulació dels aspirants o en altres apartats. 
 

 

 

Coneixement

s orals i 

escrits de 

català** 

2.11 Nivell A2 0,10 punts 

2.12 Nivell B1 0,25 punts 

2.13 Nivell B2 0,5 punts 

2.14 Nivell C1 1,0 punt 

2.15 Nivell C2 1,5 punts 

2.16 Nivell LA 0,5 punts 

**Els coneixements en llengua catalana no seran acumulatius tret el del Llenguatge 

administratiu, que ho serà amb el nivell superior certificat. 

 


