
 
 

BAREM PER A LA SELECCIÓ DEL  PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
(Instrucció 5/2008) 

DIA:  CATEGORIA:    LLOC DE FEINA: 
 

NOM I LLINATGES: TOTAL PUNTS 
1. Experiència professional (màxim 20 punts) 
- Mateixa categoria  qualsevol  Adm. Pública................................................. 0,10 x 
mes 
- Mateixa categoria  empresa privada, entitats del sector públic, consorcis (art. 
85.4 de la Llei 3/2003) i entitats públiques empresarials (Capìtol III del Títol III 
LOFAGE)....................................................................................................0,05 x mes 

 

1. Mèrits acadèmics (màxim 10 punts) 
- Formació acadèmica general (titulació superior a l’exigida per a l’ingrés a la 
categoria 
sol·licitada)..........................................................................................................................3 punts 
- Formació acadèmica específica (relacionada directament amb les funcions de la 
categoria sol·licitada i no valorada en el punt anterior): 
 Cicles formatius de grau mitjà  .........................................................................3 punts 
 Cicles formatius de grau superior  ...................................................................5 punts 
 Titulacions universitàries  ..................................................................................7 punts    

 

1. Nivells de català (màxim 10 punts) 
- Superior a l’exigit en un nivell .......................................................……………................2,5 punts 
- Superior a l’exigit en dos nivells ..................................................................………….......5 punts 
- Superior a l’exigit en tres nivells ...........................................................…………..........7,5 punts 
- Nivell LA ..................................................................................................………………......2,5 punts 

(la puntuació del nivell LA se sumarà a l’obtinguda de l’altre certificat) 

 

1. Formació (màxim15 punts) 
(Es valoraran els cursos que tenguin relació amb la categoria professional del lloc de feina, així 
com els de les matèries de prevenció de riscs laborals, qualitat i informàtica) 
- Cursos amb aprofitament ....................................................…………........10 hores x 0,50 punts 
- Cursos d’assistència ............................................................………….........10 hores x 0,25 punts 
- Cursos impartits ..................................................................…………..........10 hores x 0,75 punts 

 

1. Situació laboral (màxim 5 punts) 
- Inscrit/a com a demandant de feina ..............................................…………....................5 punts 
- Inscrit/a com a millora de feina (quan es té un contracte a temps parcial o quan es té un 
contracte laboral de categoria o nivell inferior al qual opta)...........…......................2,5 punts 

 

1. Criteris de desempat: 
- Inscrit/a com a demandant de feina................................................... 
- Major de 45 anys.............................................................................. 
- Inscrit/a a programa de reinserció social o de víctimes de violència de gènere ... 
- Treballadors/res en cerca de la primera ocupació ............................... 
- Major d’edat..................................................................................... 

 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
........... anys 

 
OBSERVACIONS: 

 

 


