
DOCUMENT D
E TREBALL

Data: 16/05/18

PUNTUACIÓ OBSERVACIONS 

Nivell 20 a 21 0,110 p/mes aprox. 30 anys treball

Nivell 22 a 23 0,166 p/mes aprox. 20 anys treball

Nivell 24 a 25 0,220 p/mes aprox. 15 anys treball

Nivell 26 o superior 0,276 p/mes aprox. 12 anys treball

Llocs ocupats en Atribució Temporal de Funcions

Nivell 20 a 21 0,135 p/mes

Nivell 22 a 23 0,191 p/mes

Nivell 24 a 25 0,245 p/mes

Nivell 26 o superior 0,301 p/mes

Serveis laboral  o personal funcionari sense nivell s'assimilen al nivell mínim del cos. 
0,110 p/mes

Quan els llocs de treball ocupats hagin desenvolupat funcions  de l’àmbit d’execució penal. 
s’incrementarà amb 

0,1 punts/mes

Nivell 20 i 21 -0,210 p/mes - aprox.16 anys treball

Nivell 22 i 23  -0,266 p/mes - aprox. 12,5 anys treball

Nivell 24 a 25 -0,320 p/mes- aprox.  10 anys

Nivell 26 o superior -0,376 p/mes -aprox. 8,5 aprox.

Cursos  amb assistència: 0,013 punts/hora

Els màsters no inscrits en els en el Registre d’Universitats, centres i títols (RUCT),  que versin 

sobre matèries relacionades amb el llocs de treball oferts impartits a l'EAPC, CEJFE o altres 

institucions oficials (universitats)

1,5 punts amb un 

màxim de 3 punts.

Les ponències, conferències i taules rodones i altres es valoren tant si han estat exposades 

oralment com en suport paper de la manera següent:

 

La docència es valorarà amb un màxim de 2 punts de la manera següent: 

Directament relacionada:  0,020 punts/hora

ACTIC i Informàtica (màxim 2 punts)

Nivell bàsic 1 0,5
Nivell mitjà 2 1
Nivell avançat 3 1,5

La formació en informàtica que no és un nivell es valora com la resta de cursos de formació

Idiomes (màxim 5 punts) 
Nivell avançat (B2) B2: 1 punts.
Domini funcional (C1) C1: 2 punts.
Domini (C2) C2: 3 punts.
En cas que es disposi de més d'un nivell de la mateixa llengua, es valorarà únicament el nivell

més alt.

RESUM VALORACIÓ CONCURS MÈRITS PSICÒLEGS, execució penal

CONCEPTE

Treball desenvolupat 

màxim 40 punts 

Treball desenvolupat en llocs de treball de cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicòlegs,  o llocs equivalents d’altres Administracions Públiques  

Instrucció Secretaria d'Administració i Funció Pública 2/2012 

sobre procediment assignació temporal de funcions davant 

necessitats d'efectius de personal que responguin a 

circumstàncies estrictament conjunturals derivades de la 

necessitat d'atendre increments puntuals de l'activitat 

administrativa amb durada determinada

0,15 punts

*La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta

Formació i perfeccionament 

màxim 25 punts

Cursos  amb assistència i aprofitament 0,020 punts/hora.
Amb caràcter general, la valoració de cada curs es farà per 

hores, amb un màxim de 60 hores i un mínim de 5 hores per 

curs. 

Els post-graus que versin sobre matèries relacionades amb 

els llocs de treball oferts,  es valoraran com a cursos de 

formació, amb un màxim d'1,2 punts per post-grau. 

Ponències, conferències, debats, fòrums i taules rodones , directament relacionades, com a 

participant
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RESUM VALORACIÓ CONCURS MÈRITS PSICÒLEGS, execució penal

CONCEPTE

Grau personal consolidat superior al nivell del lloc sol·licitat 5
Grau personal consolidat igual al nivell del lloc sol·licitat 4
Grau personal consolidat inferior al nivell del lloc sol·licitat 3

per any complet de serveis 0,5 punts

per mes complet de serveis 0,04 punts

Posseir llicenciatura o grau més màster que habiliti per a l'exercici de les professiona reglades 3,5 punts
Posseir diplomatura, grau o equivalent rellevant 2,5 punts 
Posseir un doctorat i/o màster universitari oficial rellevant 1,5 punts

C1 / Nivell de Suficiència (Nivell C) 3 punts
C2 / Nivell Superior (Nivell D) 5 punts

Altres coneixements específics en llengua catalana 

1  punt cadascún fins 
un màxim de 2 punts

Destinació prèvia del cònjuge 

Mateixa puntuació que l'obtinguda a l'apartat de 

l'antiguitat per cada persona

Coneixements llengua catalana

màxim 5 punts

S'aplica a cònjuges o  membres d'una unió estable de  parella, si sol·liciten llocs a la mateixa localitat on te destinació defintiva el conjuge o l'altre membre de la unió estable. Només 

ho pot sol·licitar un dels membres de la parella.

Grau personal

màxim 5 punts 

Antiguitat 

màxim 15 punts
El màxim de la puntuació s'assoleix el màxim amb 30 anys de 

treball

Titulacions universitàries oficials 

màxim 10 punts
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