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LLOCS VALORATS LLOCS VALORATS LLOCS VALORATS

Cap d'unitat, cap de l'àrea funcional Encarregat/ada d’àrea administrativa Responsable d'instal·lacions i equips tècnics

Director/a, subdirector/a d'interior, coordinador/a penitenciari/ària,
cap de serveis, coordinador/a de règim interior de medi obert,
coordinador/a d'unitat especialitzada àmbit règim interior, cap de
centre, subdirector/a de tractament, subdirector/a de règim,
gerent, administrador/a, secretari/a tècnic/a jurídic/a.

Director/a, subdirector/a de règim, gerent, subdirector/a de
tractament, subdirector/a d'interior, administrador/a, secretari/ària
tècnic/a jurídic/a, cap d'unitat de recursos humans, cap d'unitat de
gestió econòmica, cap d'unitat de gestió penitenciària i cap d'unitat
de suport administratiu als equips directius.

Director/a, subdirector/a de règim, gerent, subdirector/a de
tractament, subdirector/a d'interior, administrador/a, secretari/ària
tècnic/a jurídic/a, cap d'unitat de recursos humans, cap d'unitat de
gestió econòmica, cap d'unitat de gestió penitenciària i cap d'unitat de
suport administratiu als equips directius.

Tècnic/a mitjà/ana servei interior, genèric/a servei interior,
genèric/a medi obert, genèric/a àrea mixta (prestacions i
vigilància).

Tècnic/a mitjà/ana d'oficines, genèric/a d'oficina, titulat/ada superior
serveis penitenciaris, responsable d'instal·lacions i equips tècnics,
especialista d'instal·lacions i equips tècnics.

Especialista d'instal·lacions i equips tècnics, tècnic/a mitjà/ana 
oficines, genèric/a oficina, titulat/ada superior serveis penitenciaris.

Auxiliar tècnic/a servei interior, auxiliar tècnic/a àrea mixta.

Coordinador/a penitenciari/ària, cap de serveis, coordinador/a de
règim interior de medi obert, coordinador/a d'unitat especialitzada
(àmbit règim interior i àmbit tractament), cap de centre, cap d'unitat,
cap de l'àrea funcional, coordinador/a d'equips multidisciplinaris,
cap de programes d'atenció especialitzada, cap de programes de
treball social, cap de programes d'educació social, tècnic/a
mitjà/ana servei interior, genèric/a servei interior, genèric/a medi
obert, genèric/a àrea mixta (prestacions i vigilància), tècnic/a
superior (titulació dret), titulat/ada superior psicòleg/òloga,
titulat/ada superior pedagog/a, diplomat/ada educació social,
diplomat/ada treball social, tècnic/a de prevenció i salut laboral,
diplomat/ada bibliotecari/ària, auxiliar tècnic/a servei interior, auxiliar
tècnic/a àrea mixta, administratiu/iva  i auxiliar administratiu/iva.

Coordinador/a penitenciari, cap de serveis, coordinador/a de règim
interior de medi obert, coordinador/a d'unitat especialitzada (àmbit
règim interior i àmbit tractament), cap de centre, cap d'unitat, cap de
l'àrea funcional, coordinador/a d'equips multidisciplinaris, cap de
programes d'atenció especialitzada, cap de programes de treball
social i cap de programes d'educació social, tècnic/a mitjà/ana servei
interior, genèric/a servei interior, genèric/a medi obert, genèric/a àrea
mixta (prestacions i vigilància), tècnic/a superior (titulació dret),
titulat/ada superior psicòleg/òloga, titulat/ada superior pedagog/a,
diplomat/ada educació social, diplomat/ada treball social, tècnic/a de
prevenció i salut laboral, diplomat/ada bibliotecari/ària, auxiliar tècnic/a
servei interior, auxiliar tècnic/a àrea mixta, administratiu/iva i auxiliar
administratiu/iva.

Coordinador/a d'equip multidisciplinari, cap de programes
d'atenció especialitzada, cap de programes d'educació social, cap
de programes de treball social, coordinador/a d'unitat
especialitzada àmbit tractament, tècnic/a superior (titulació dret),
titulat/ada superior psicòleg/òloga, titulat/ada superior pedagog/a,
titulat/ada superior serveis penitenciaris, diplomat/ada educació
social, diplomat/ada treball social, cap d'Unitat de Recursos
Humans, cap d'Unitat de Gestió Econòmica, cap d'Unitat de
Gestió Penitenciària, cap d'Unitat de Suport Administratiu als
Equips Directius, encarregat/ada àrea administrativa, tècnic/a
mitjà/ana oficina, genèric/a oficina, responsable d'instal·lacions i
equips tècnics, especialista d'instal·lacions i equips tècnics,
tècnic/a de prevenció i salut laboral.

Resta de llocs de treball de centres penitenciaris Resta de llocs de treball de centres penitenciaris

Resta de llocs de treball de centres penitenciaris.

0,075 punts/mes

0,056 punts/mes

0,03 punts/mes

0,02 punts/mes

Punts/mes

0,094 punts/mes

0,075 punts/mes

0,056 punts/mes

0,03 punts/mes

0,02 punts/mes

Punts/mes

0,094 punts/mes

0,075 punts/mes

0,056 punts/mes

0,045 punts/mes

0,03 punts/mes

0,02 punts/mes

APARTAT TREBALL DESENVOLUPAT EN LLOCS DE CENTRES PENITENCIARIS 
(MÀXIM 30 PUNTS). 

APARTAT TREBALL DESENVOLUPAT EN LLOCS DE CENTRES PENITENCIARIS 
(MÀXIM 30 PUNTS). 

APARTAT TREBALL DESENVOLUPAT EN LLOCS DE CENTRES PENITENCIARIS 
(MÀXIM 30 PUNTS). 

Punts/mes

0,094 punts/mes

CONVOCATÒRIA DE CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS I CAPACITATS PER A LA PROVISIÓ DE DIVERSOS LLOCS DE CAPS D'UNITAT, CAF, EAA I RIET DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA (CONV. 
PROVISIÓ NÚM. JUS/031/2022)

CU, CAF. MÀXIM 100 PUNTS (80 PUNTS PRIMERA FASE, 20 PUNTS 
SEGONA FASE)

EAA. MÀXIM 100 PUNTS (80 PUNTS PRIMERA FASE, 20 PUNTS SEGONA 
FASE)

RIET. MÀXIM 100 PUNTS (80 PUNTS PRIMERA FASE, 20 PUNTS SEGONA 
FASE)

ESBORRANY
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*De conformitat amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels
funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com amb criteris
jurisprudencials, pel que fa a la valoració del treball desenvolupat, en el supòsit
d'ocupar un lloc de comandament o singular de forma provisional mitjançant un
encàrrec de funcions o una comissió de serveis, respectivament, únicament es
computen els sis primers mesos en el lloc ocupat provisionalment, mentre que la
resta del temps es computa en el lloc de treball que es té reservat o, si hi manca, en
el nivell mínim del cos o escala de pertinença.

*En el cas d'ocupar un lloc de treball no singular mitjançant una comissió de serveis,
es computen els dos anys en el lloc ocupat provisionalment, mentre que la resta del
temps es computa en el lloc de treball que es té reservat o, si hi manca, en el nivell
mínim del cos o escala de pertinença.

*El còmput dels sis mesos o dos anys es computen, respectivament, des de la data
d'efectes de la resolució de l'encàrrec de funcions o comissió de serveis, amb
independència que el lloc ocupat provisionalment el tingui reservat una altra persona
funcionària de carrera.

*De conformitat amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels
funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com amb criteris
jurisprudencials, pel que fa a la valoració del treball desenvolupat, en el supòsit
d'ocupar un lloc de comandament o singular de forma provisional mitjançant un
encàrrec de funcions o una comissió de serveis, respectivament, únicament es
computen els sis primers mesos en el lloc ocupat provisionalment, mentre que la resta
del temps es computa en el lloc de treball que es té reservat o, si hi manca, en el nivell
mínim del cos o escala de pertinença.

*En el cas d'ocupar un lloc de treball no singular mitjançant una comissió de serveis,
es computen els dos anys en el lloc ocupat provisionalment, mentre que la resta del
temps es computa en el lloc de treball que es té reservat o, si hi manca, en el nivell
mínim del cos o escala de pertinença.

*El còmput dels sis mesos o dos anys es computen, respectivament, des de la data
d'efectes de la resolució de l'encàrrec de funcions o comissió de serveis, amb
independència que el lloc ocupat provisionalment el tingui reservat una altra persona
funcionària de carrera.

*De conformitat amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com amb criteris jurisprudencials, pel
que fa a la valoració del treball desenvolupat, en el supòsit d'ocupar un lloc de
comandament o singular de forma provisional mitjançant un encàrrec de funcions o una
comissió de serveis, respectivament, únicament es computen els sis primers mesos en el
lloc ocupat provisionalment, mentre que la resta del temps es computa en el lloc de
treball que es té reservat o, si hi manca, en el nivell mínim del cos o escala de pertinença.

*En el cas d'ocupar un lloc de treball no singular mitjançant una comissió de serveis, es
computen els dos anys en el lloc ocupat provisionalment, mentre que la resta del temps
es computa en el lloc de treball que es té reservat o, si hi manca, en el nivell mínim del
cos o escala de pertinença.

*El còmput dels sis mesos o dos anys es computen, respectivament, des de la data
d'efectes de la resolució de l'encàrrec de funcions o comissió de serveis, amb
independència que el lloc ocupat provisionalment el tingui reservat una altra persona
funcionària de carrera.

ESBORRANY
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Cursos apartat Formació i Perfeccionament Cursos apartat Formació i Perfeccionament Cursos apartat Formació i Perfeccionament
Directament relacionat: assistència i aprofitament (codificat 
B,F,H,M)

Directament relacionat: assistència i aprofitament (codificat 
B,F,H,M) Directament relacionat: assistència i aprofitament (codificat B,F,H,M)

Directament relacionat: assistència (codificat A,G,L,W) Directament relacionat: assistència (codificat A,G,L,W) Directament relacionat: assistència (codificat A,G,L,W)

Riscos laborals (màxim 3 punts per aquest concepte. La
valoració inclou tant la formació oficial que suposa
l'adquisició de nivell com la resta de formació)

Riscos laborals (màxim 3 punts per aquest concepte. La
valoració inclou tant la formació oficial que suposa
l'adquisició de nivell com la resta de formació)

Riscos laborals (màxim 3 punts per aquest concepte. La
valoració inclou tant la formació oficial que suposa l'adquisició
de nivell com la resta de formació)

Nivell superior ( 600 hores  o màster) Nivell superior ( 600 hores  o màster) Nivell superior ( 600 hores  o màster)
Nivell mitjà ( 300 hores ) Nivell mitjà ( 300 hores ) Nivell mitjà ( 300 hores )
Nivell bàsic ( 50 hores ) Nivell bàsic ( 50 hores ) Nivell bàsic ( 50 hores )

ACTIC (màxim 2 punts) ACTIC (màxim 2 punts) ACTIC (màxim 2 punts) 

Nivell bàsic Nivell bàsic Nivell bàsic 
Nivell mitjà Nivell mitjà Nivell mitjà 

Nivell avançat Nivell avançat Nivell avançat 
La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta

En relació amb altres certificats equivalents al certificat ACTIC es valoraran segons
les equivalències establertes normativament al respecte.
La formació en matèria informàtica que no comporti l'assoliment d'un nivell es valorarà
amb els mateixos criteris establerts per a la resta de cursos de formació i
perfeccionament i només es valoraran els programes que siguin d'ús a la Direcció
General d'Afers Penitenciaris amb un màxim de 0,75 punts.
No es tindran en consideració els cursos sobre aplicacions i programes obsolets o en
desús de la Generalitat de Catalunya.

En relació amb altres certificats equivalents al certificat ACTIC es valoraran segons les
equivalències establertes normativament al respecte.
La formació en matèria informàtica que no comporti l'assoliment d'un nivell es valorarà
amb els mateixos criteris establerts per a la resta de cursos de formació i
perfeccionament i només es valoraran els programes que siguin d'ús a la Direcció
General d'Afers Penitenciaris amb un màxim de 0,75 punts.
No es tindran en consideració els cursos sobre aplicacions i programes obsolets o en
desús de la Generalitat de Catalunya.

En relació amb altres certificats equivalents al certificat ACTIC es valoraran segons les
equivalències establertes normativament al respecte.
La formació en matèria informàtica que no comporti l'assoliment d'un nivell es valorarà
amb els mateixos criteris establerts per a la resta de cursos de formació i
perfeccionament i només es valoraran els programes que siguin d'ús a la Direcció
General d'Afers Penitenciaris amb un màxim de 0,75 punts.
No es tindran en consideració els cursos sobre aplicacions i programes obsolets o en
desús de la Generalitat de Catalunya.

1 punt 1 punt 1 punt
1,25 punts 1,25 punts 1,25 punts

Total punts Total punts Total punts

0,75 punts 0,75 punts 0,75 punts

Pel que fa a la resta de formació que no suposi l'adquisició d'un nivell, la seva
valoració es farà seguint els mateixos criteris de puntuació establerts per a la resta de
cursos de formació i perfeccionament.

Pel que fa a la resta de formació que no suposi l'adquisició d'un nivell, la seva
valoració es farà seguint els mateixos criteris de puntuació establerts per a la resta de
cursos de formació i perfeccionament.

Pel que fa a la resta de formació que no suposi l'adquisició d'un nivell, la seva valoració
es farà seguint els mateixos criteris de puntuació establerts per a la resta de cursos de
formació i perfeccionament.

0,5 punts 0,5 punts 0,5 punts
*La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta *La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta *La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta

2 punts 2 punts 2 punts
1,25 punts 1,25 punts 1,25 punts

Total punts Total punts Total punts

0,030 punts/hora 0,030 punts/hora 0,030 punts/hora

0,015 punts/hora 0,015 punts/hora 0,015 punts/hora

Punts/hora Punts/hora Punts/hora

Quan els cursos constin en dies o mesos, es proposarà a la Junta de Mèrits el 
següent quadre d'equivalències: 

1 dia = 5 hores
2 a 8 dies= 10 hores
9 a 15 dies= 15 hores

16 a 22 dies= 20 hores
23 a 29 dies= 25 hores

1 mes= 30 hores
2 mesos= 45 hores

3 mesos o més = 60 hores

Quan els cursos constin en dies o mesos, es proposarà a la Junta de Mèrits el següent 
quadre d'equivalències: 

1 dia = 5 hores
2 a 8 dies= 10 hores

9 a 15 dies= 15 hores
16 a 22 dies= 20 hores
23 a 29 dies= 25 hores

1 mes= 30 hores
2 mesos= 45 hores

3 mesos o més = 60 hores

Quan els cursos constin en dies o mesos, es proposarà a la Junta de Mèrits el següent 
quadre d'equivalències: 

1 dia = 5 hores
2 a 8 dies= 10 hores

9 a 15 dies= 15 hores
16 a 22 dies= 20 hores
23 a 29 dies= 25 hores

1 mes= 30 hores
2 mesos= 45 hores

3 mesos o més = 60 hores

Només es tindrà en compte per a la seva valoració aquella formació que consti a 
l'expedient personal d'ATRI. No es podrà adjuntar a la sol·licitud cap documentació 
que no consti a l'expedient. 

Només es tindrà en compte per a la seva valoració aquella formació que consti a 
l'expedient personal d'ATRI. No es podrà adjuntar a la sol·licitud cap documentació 
que no consti a l'expedient. 

Només es tindrà en compte per a la seva valoració aquella formació que consti a 
l'expedient personal d'ATRI. No es podrà adjuntar a la sol·licitud cap documentació que 
no consti a l'expedient. 

Màxim: 100 hores per curs Màxim: 100 hores per curs Màxim: 100 hores per curs

Equivalències en cas que la durada dels cursos no vingui certificada en hores
(mitjançant Acord de criteris tècnics):

Equivalències en cas que la durada dels cursos no vingui certificada en hores
(mitjançant Acord de criteris tècnics):

Equivalències en cas que la durada dels cursos no vingui certificada en hores (mitjançant
Acord de criteris tècnics):

Valoració Hores Formació Valoració Hores Formació Valoració Hores Formació 
Mínim: 1 hora per curs Mínim: 1 hora per curs Mínim: 1 hora per curs

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (MÀXIM 15 PUNTS) FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (MÀXIM 15 PUNTS) FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (MÀXIM 15 PUNTS)

ESBORRANY
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Màsters i títols propis d'Universitats ( màsters no oficials i no 
regulats per l'ANECA i no inclosos al RUCT). Màxim 3 punts

Màsters i títols propis d'Universitats ( màsters no oficials i no 
regulats per l'ANECA i no inclosos al RUCT). Màxim 3 punts

Màsters i títols propis d'Universitats ( màsters no oficials i no 
regulats per l'ANECA i no inclosos al RUCT). Màxim 3 punts

Màster (no reconegut per ANECA), Títol propi (no inclós al RUCT) 
directament relacionat

Màster (no reconegut per ANECA), Títol propi (no inclós al RUCT) 
directament relacionat

Màster (no reconegut per ANECA), Títol propi (no inclós al RUCT) 
directament relacionat

Coneixements de llengües estrangeres (Màxim 5 punts) Coneixements de llengües estrangeres (Màxim 5 punts) Coneixements de llengües estrangeres (Màxim 5 punts)

C1 o superior C1 o superior C1 o superior
B2 B2 B2
B1 B1 B1

Docències, ponències, conferències, debats, fòrums, taules 
rodones (on es consti com a participant actiu) i publicacions 
(on es consti com autor o coautor). Màxim 2 punts

Docències, ponències, conferències, debats, fòrums, taules 
rodones (on es consti com a participant actiu) i publicacions 
(on es consti com autor o coautor). Màxim 2 punts

Docències, ponències, conferències, debats, fòrums, taules 
rodones (on es consti com a participant actiu) i publicacions (on 
es consti com autor o coautor). Màxim 2 punts

Total punts

Ponències, conferències, debats, fòrums o taules rodones 
directament relacionades, tant si han estat exposades oralment 
com en suport paper.

Ponències, conferències, debats, fòrums o taules rodones 
directament relacionades, tant si han estat exposades oralment 
com en suport paper.

Ponències, conferències, debats, fòrums o taules rodones 
directament relacionades, tant si han estat exposades oralment com 
en suport paper.

Docència directament relacionada Docència directament relacionada Docència directament relacionada
Publicació directament relacionada Publicació directament relacionada Publicació directament relacionada

Defensa personal.              Màxim 2 punts
Per cada disciplina acreditada (cinturó negre)

Grau consolidat Grau consolidat Grau consolidat
Grau consolidat superior al nivell del lloc sol·licitat Grau consolidat superior al nivell del lloc sol·licitat Grau consolidat superior al nivell del lloc sol·licitat
Grau consolidat igual al nivell del lloc sol·licitat Grau consolidat igual al nivell del lloc sol·licitat Grau consolidat igual al nivell del lloc sol·licitat
Grau consolidat inferior al nivell del lloc sol·licitat Grau consolidat inferior al nivell del lloc sol·licitat Grau consolidat inferior al nivell del lloc sol·licitat3 punts 3 punts 3 punts

6 punts 6 punts 6 punts
5 punts 5 punts 5 punts

APARTAT GRAU PERSONAL CONSOLIDAT (MÀXIM 6 PUNTS)                                                       APARTAT GRAU PERSONAL CONSOLIDAT (MÀXIM 6 PUNTS)                                                       APARTAT GRAU PERSONAL CONSOLIDAT (MÀXIM 6 PUNTS)                                                       

Total punts Total punts Total punts

Total punts
1 punt

En aquest apartat es valoren les formacions relacionades amb arts marcials, i 
únicament aquelles que suposin l’assoliment del nivell de cinturó negre en qualsevol 
de les disciplines acreditades per les federacions oficials.

0,15 punts 0,15 punts 0,15 punts
No es valoren les repeticions d'una mateixa docència, ponència, conferència, debat, 
fòrum, taula rodona o publicacions. 

No es valoren les repeticions d'una mateixa docència, ponència, conferència, debat, 
fòrum, taula rodona o publicacions.

No es valoren les repeticions d'una mateixa docència, ponència, conferència, debat, 
fòrum, taula rodona o publicacions.

0,15 punts 0,15 punts 0,15 punts

0,030 punts/hora 0,030 punts/hora 0,030 punts/hora

Total punts Total punts

En cas que es disposi de més d'un nivell de la mateixa llengua, es valorarà únicament 
el nivell més alt.

En cas que es disposi de més d'un nivell de la mateixa llengua, es valorarà únicament 
el nivell més alt.

En cas que es disposi de més d'un nivell de la mateixa llengua, es valorarà únicament el 
nivell més alt.

*Es valoraran els títols, diplomes o certificacions d'homologació del nivell de
coneixements assolit, expedits per centres oficials (escoles oficials d'idiomes) o
homologats per a l'ensenyament d'idiomes, d'acord amb els nivells del Document del
Marc Europeu Comú de Referència (MECR) aprovat pel Consell d'Europa l'any 2001,
assenyalats a la Resolució ENS/2480/2017, de 20 d'octubre, d'acreditació de la
competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament i en
la Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord
de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24
d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la
competència en llengües estrangeres. Per a l'acreditació dels nivells de llengua no
recollits en la Resolució esmentada, únicament es valoraran els certificats d'idiomes
emesos per entitats reconegudes als efectes de la darrera convocatòria d'ajuts a la
mobilitat internacional de l'estudiant (MOBINT) publicada per l'Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

*Es valoraran els títols, diplomes o certificacions d'homologació del nivell de
coneixements assolit, expedits per centres oficials (escoles oficials d'idiomes) o
homologats per a l'ensenyament d'idiomes, d'acord amb els nivells del Document del
Marc Europeu Comú de Referència (MECR) aprovat pel Consell d'Europa l'any 2001,
assenyalats a la Resolució ENS/2480/2017, de 20 d'octubre, d'acreditació de la
competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament i en
la Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord
de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24
d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la
competència en llengües estrangeres. Per a l'acreditació dels nivells de llengua no
recollits en la Resolució esmentada, únicament es valoraran els certificats d'idiomes
emesos per entitats reconegudes als efectes de la darrera convocatòria d'ajuts a la
mobilitat internacional de l'estudiant (MOBINT) publicada per l'Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

*Es valoraran els títols, diplomes o certificacions d'homologació del nivell de 
coneixements assolit, expedits per centres oficials (escoles oficials d'idiomes) o 
homologats per a l'ensenyament d'idiomes, d'acord amb els nivells del Document del 
Marc Europeu Comú de Referència (MECR) aprovat pel Consell d'Europa l'any 2001, 
assenyalats a la Resolució ENS/2480/2017, de 20 d'octubre, d'acreditació de la 
competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament i en la 
Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la 
Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 
2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en 
llengües estrangeres. Per a l'acreditació dels nivells de llengua no recollits en la 
Resolució esmentada, únicament es valoraran els certificats d'idiomes emesos per 
entitats reconegudes als efectes de la darrera convocatòria d'ajuts a la mobilitat 
internacional de l'estudiant (MOBINT) publicada per l'Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR).

2 punts 2 punts 2 punts
1 punt 1 punt 1 punt

Total punts Total punts Total punts

3 punts 3 punts 3 punts

1,5 punts 1,5 punts 1,5 punts

Total punts Total punts Total punts
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ANTIGUITAT EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA                       
(MÀXIM 18 PUNTS) 

ANTIGUITAT EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA                       
(MÀXIM 18 PUNTS) 

ANTIGUITAT EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA                       
(MÀXIM 18 PUNTS) 

Per any complet de serveis Per any complet de serveis Per any complet de serveis

Per mes complet de serveis Per mes complet de serveis Per mes complet de serveis

TITULACIONS ACADÈMIQUES (MÀXIM 5 punts) TITULACIONS ACADÈMIQUES (MÀXIM 5 punts) TITULACIONS ACADÈMIQUES (MÀXIM 5 punts)

Llicenciatura o grau en criminologia, dret, psicologia, treball social, 
educació social.

Llicenciatura o grau en economia, administració i direcció 
d'empreses, ciències actuarials i financeres, dret, criminologia,  
ciències polítiques i de l'administració

Llicenciatura o grau en enginyeria informàtica, llicenciatures o graus 
en enginyeries relacionades amb les àrees TIC.

Diplomatura o equivalent en criminologia, dret, psicologia, treball 
social, educació social. 

Diplomatura o equivalent en economia, administració i direcció 
d'empreses, ciències actuarials i financeres, dret, criminologia, 
ciències polítiques i de l'administració, gestió i administració pública 
i ciències empresarials

Diplomatura o equivalent en enginyeria informàtica i altres enginyeries 
relacionades amb les àrees TIC.

Altres llicenciatures o graus Altres llicenciatures o graus Altres llicenciatures o graus

Altres diplomatures Altres diplomatures Altres diplomatures

Màsters oficials directament relacionats Màsters oficials directament relacionats Màsters oficials directament relacionats

Doctorats directament relacionats Doctorat directament relacionat Doctorat directament relacionat

 CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA                                        
(MÀXIM 6 PUNTS)

 CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA                                        
(MÀXIM 6 PUNTS)

 CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA                                        
(MÀXIM 6 PUNTS)

C1 / Nivell de Suficiència (Nivell C) C1 / Nivell de Suficiència (Nivell C) C1 / Nivell de Suficiència (Nivell C)
C2 / Nivell Superior (Nivell D) C2 / Nivell Superior (Nivell D) C2 / Nivell Superior (Nivell D)

Altres certificats de llenguatges especialitzats Altres certificats de llenguatges especialitzats Altres certificats de llenguatges especialitzats

0,52  punts/any

0,043 punts/mes 
complet

Total punts Total punts Total punts

0,52  punts/any

0,043 punts/mes 
complet

0,52  punts/any

0,043 punts/mes 
complet

1 punt c/u fins a 
un màxim de 2 

punts.

1 punt c/u fins a 
un màxim de 2 

punts.

1 punt c/u fins a 
un màxim de 2 

punts.

Es valorarà el nivell de coneixements més alt acreditat Es valorarà el nivell de coneixements més alt acreditat Es valorarà el nivell de coneixements més alt acreditat

3 punts 3 punts 3 punts
5 punts 5 punts 5 punts

*Es consideraran equivalents al títol de diplomatura universitària, d'acord amb el que
estableix la disposició addicional primera del Reial decret 1272/2003, de 10 d'octubre,
les certificacions acadèmiques universitàries que acreditin la superació dels tres
primers cursos complets dels estudis conduents a l'obtenció de qualsevol títol oficial
de llicenciat, arquitecte o enginyer, o el primer cicle corresponent als estudis
esmentats, sempre que aquest primer cicle contingui una càrrega lectiva mínima de
180 crèdits o la que determini cada centre universitari. 

* Es consideren oficials els màsters continguts en el Registre d'Universitats, Centres i
Títols (RUCT) on consten inscrites les noves titulacions de grau, màster i doctorat.

*En el cas d'acreditar diverses especialitats d'una mateixa titulació acadèmica, només
se'n valorarà una.

*No es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que puguin conduir a
assolir-ne altres de nivell superior que es puguin acreditar com a mèrit, ni tampoc les
titulacions que no constin acreditades mitjançant el títol oficial corresponent.

*Es consideraran equivalents al títol de diplomatura universitària, d'acord amb el que
estableix la disposició addicional primera del Reial decret 1272/2003, de 10 d'octubre,
les certificacions acadèmiques universitàries que acreditin la superació dels tres
primers cursos complets dels estudis conduents a l'obtenció de qualsevol títol oficial
de llicenciat, arquitecte o enginyer, o el primer cicle corresponent als estudis
esmentats, sempre que aquest primer cicle contingui una càrrega lectiva mínima de
180 crèdits o la que determini cada centre universitari. 

* Es consideren oficials els màsters continguts en el Registre d'Universitats, Centres i
Títols (RUCT) on consten inscrites les noves titulacions de grau, màster i doctorat.

*En el cas d'acreditar diverses especialitats d'una mateixa titulació acadèmica, només
se'n valorarà una.

*No es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que puguin conduir a
assolir-ne altres de nivell superior que es puguin acreditar com a mèrit, ni tampoc les
titulacions que no constin acreditades mitjançant el títol oficial corresponent.

*Es consideraran equivalents al títol de diplomatura universitària, d'acord amb el que 
estableix la disposició addicional primera del Reial decret 1272/2003, de 10 d'octubre, les 
certificacions acadèmiques universitàries que acreditin la superació dels tres primers 
cursos complets dels estudis conduents a l'obtenció de qualsevol títol oficial de llicenciat, 
arquitecte o enginyer, o el primer cicle corresponent als estudis esmentats, sempre que 
aquest primer cicle contingui una càrrega lectiva mínima de 180 crèdits o la que determini 
cada centre universitari. 

* Es consideren oficials els màsters continguts en el Registre d'Universitats, Centres i 
Títols (RUCT) on consten inscrites les noves titulacions de grau, màster i doctorat.

*En el cas d'acreditar diverses especialitats d'una mateixa titulació acadèmica, només 
se'n valorarà una.

*No es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que puguin conduir a assolir-
ne altres de nivell superior que es puguin acreditar com a mèrit, ni tampoc les titulacions 
que no constin acreditades mitjançant el títol oficial corresponent.

Total punts Total punts Total punts

1,5 punts 1,5 punts 1,5 punts

1,5 punts 1,5 punts 1,5 punts

1,5 punts 1,5 punts 1,5 punts

1 punt 1 punt 1 punt

4 punts 4 punts 4 punts

3 punts 3 punts 3 punts

Els períodes inferiors al mes no es computaran Els períodes inferiors al mes no es computaran Els períodes inferiors al mes no es computaran

Total punts Total punts Total punts
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Segona fase (màxim 20 punts) Segona fase (màxim 20 punts) Segona fase (màxim 20 punts)

Els mèrits i capacitats complementaris consistents en altres coneixements es 
valoraran fins a 20 punts en total per tal de garantir la selecció de la persona candidata 
més idònia, d'acord amb el contingut funcional dels llocs a proveir.
Les persones candidates hauran de realitzar una prova que consistirà a resoldre un 
supòsit pràctic amb 20 preguntes més de 5 reserva tipus test sobre les funcions dels 
llocs a proveir.
Cadascuna de les respostes correctes es valorarà amb 1 punt.
Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte i les 
respostes errònies es valoren negativament. Per a cada resposta errònia es 
descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per calcular la 
puntuació d'aquest exercici s'aplica la fórmula següent:

          (A - E/4) x P
Q = –––––––––––––––
                  N

Q = qualificació resultant.
A = nombre d'encerts.
E = nombre d'errors.
P = puntuació màxima de la prova.
N = nombre de preguntes.

En cas que la Junta de Mèrits i Capacitats acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per 
incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o 
correcció de més d'una, s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la qualificació resultant, la 
primera de les preguntes de reserva i així successivament.

Els mèrits i capacitats complementaris consistents en altres coneixements es valoraran 
fins a 20 punts en total per tal de garantir la selecció de la persona candidata més 
idònia, d'acord amb el contingut funcional dels llocs a proveir.
Les persones candidates hauran de realitzar una prova que consistirà a resoldre un 
supòsit pràctic amb 20 preguntes més de 5 reserva tipus test sobre les funcions dels 
llocs a proveir.
Cadascuna de les respostes correctes es valorarà amb 1 punt.
Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte i les 
respostes errònies es valoren negativament. Per a cada resposta errònia es 
descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per calcular la 
puntuació d'aquest exercici s'aplica la fórmula següent:

          (A - E/4) x P
Q = –––––––––––––––
                  N

Q = qualificació resultant.
A = nombre d'encerts.
E = nombre d'errors.
P = puntuació màxima de la prova.
N = nombre de preguntes.

En cas que la Junta de Mèrits i Capacitats acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per 
incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o 
correcció de més d'una, s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la qualificació resultant, la 
primera de les preguntes de reserva i així successivament.

Els mèrits i capacitats complementaris consistents en altres coneixements es valoraran 
fins a 20 punts en total per tal de garantir la selecció de la persona candidata més idònia, 
d'acord amb el contingut funcional dels llocs a proveir.
Les persones candidates hauran de realitzar una prova que consistirà a resoldre un 
supòsit pràctic amb 20 preguntes més de 5 reserva tipus test sobre les funcions dels llocs 
a proveir.
Cadascuna de les respostes correctes es valorarà amb 1 punt.
Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte i les 
respostes errònies es valoren negativament. Per a cada resposta errònia es descompta 
una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per calcular la puntuació d'aquest 
exercici s'aplica la fórmula següent:

          (A - E/4) x P
Q = –––––––––––––––
                  N

Q = qualificació resultant.
A = nombre d'encerts.
E = nombre d'errors.
P = puntuació màxima de la prova.
N = nombre de preguntes.

En cas que la Junta de Mèrits i Capacitats acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per 
incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció 
de més d'una, s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les 
preguntes de reserva i així successivament.
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