CRITERIS TÈCNICS I BAREMS DE VALORACIÓ
Convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball
laboral fix del Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat
Territorial de Mobilitat

MÈRITS I CAPACITATS
Per tal de donar compliment a la valoració de les sol·licituds presentades d’acord amb
el previst a l’article 4 i 5 de l’Annex 1 de la Resolució, de 21 de juliol de 2020, de
Convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball
laboral fix del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de
Mobilitat (Consorci ATMG), l’Òrgan Tècnic d’Avaluació aprova els següents barems:
1. Capacitats professionals: Funcions desenvolupades
S’atorgaran fins a un màxim de 50 punts per les funcions desenvolupades d’acord amb
la següent distribució:
 Funcions iguals a les de la categoria professional del lloc de treball, a raó de 0,30
punts per mes.
 Funcions d'altres categories professionals de la mateixa àrea de funcions, a raó
de 0,20 punts per mes.
A efectes del còmput d'aquest mèrit no s'estimaran les fraccions inferiors a un mes, i es
considera un mes com a 30 dies.
2. Titulacions acadèmiques
Les titulacions acadèmiques oficials finalitzades i que siguin rellevants per al lloc a
proveir, es valoren fins a 10 punts, d’acord amb la distribució següent:




Llicenciatura o grau addicional o equivalent relacionat amb les funcions del lloc
de treball: 2 punts
Màster relacionat amb les funcions del lloc de treball: 4 punts
Doctorat relacionat amb les funcions del lloc de treball: 6 punts

No es valorarà la titulació acadèmica acreditada com a requisit d'accés a la categoria
professional ni les que siguin necessàries per assolir la titulació exigida en la
convocatòria, com tampoc les que siguin necessàries per obtenir altres de nivell superior
que s'al·leguin com a mèrit.
3. Formació i perfeccionament
Es valorarà fins a un màxim de 20 punts, d’acord amb els criteris dels subapartats
següents:
3.1. Cursos
 S’acorda valorar amb 0,015 punts/hora l’assistència a cursos sobre matèries
indirectament relacionades amb el lloc de treball.
 S’acorda valorar amb 0,03 punts/hora l’assistència a cursos de matèries
directament relacionades amb el lloc de treball.






Si el grau d’acreditació és d’aprofitament, el resultat es multiplica pel factor 1,25
(si no hi consta, es considera assistència).
Si es tracta de mestratges (màsters) no oficials o postgraus, sempre que aquests
s’hagin finalitzat i siguin rellevants per al lloc a proveir, es valoraran d’acord amb
la següent puntuació:
Màsters: 2,5 punts
Postgraus: 1 punt
No es comptabilitzaran per separat els postgraus que equivalguin a la totalitat
d’un màster, així mateix no es comptabilitzaran per separat els cursos
d’especialització que formin part de la totalitat d’un postgrau.
Equivalències
En el cas que NO s’acrediti el nombre d’hores, les equivalències vindran
determinades de la següent manera:
1 dia  5 h
1 mes  30 h
Si no consta la durada del curs  5 hores
Si el curs està dividit en crèdits  1 crèdit = 10 hores
Si el curs està dividit en crèdits ECTS  1 crèdit ECTS* = 25 hores
*(European Credit Transfer System – Sistema europeu de transferència de crèdits)

3.2. Docència, publicacions i ponències - Sempre relacionada amb el lloc a proveir




S’acorda valorar l’activitat docent amb 0,1 punts per hora.
Les repeticions de cursos es valoren amb 0,025 per hora impartida.
Quan no s’acrediti el nombre d’hores, l’equivalència vindrà determinada de la
següent manera:
1 dia  5 h
1 mes  30 h
Si no consta la durada del curs  5 hores
Si el curs està dividit en crèdits  1 crèdit = 10 hores
Si el curs està dividit en crèdits ECTS  1 crèdit ECTS* = 25 hores
*(European Credit Transfer System – Sistema europeu de transferència de crèdits)





S’acorda valorar fins a un màxim de 5 punts les publicacions sobre matèries que
tinguin relació amb el lloc de treball i en funció del seu contingut.
Individuals Compartits
Articles
2 punts
1,25 punts
Llibres
5 punts
3 punts
Es valoraran únicament aquelles publicacions que acreditin el número de registre
oficial de la publicació (ISBN...) o la referència completa de la publicació en la
qual han estat incloses.
Es valorarà la realització de ponències, conferències, comunicacions i taules
rodones, a raó de 0,15 punts cadascuna (repeticions a 0,03 punts).

4. Coneixements de la llengua catalana
El coneixement de la llengua catalana es valorarà fins a 5 punts, d'acord amb el següent:
 Els coneixements del nivell exigit per a l'accés a la categoria professional segons
el previst a l'annex 2 de la convocatòria es valoraran amb 2 punts, només en el
cas que es participi en la modalitat del trasllat o reingrés a la mateixa categoria
professional i, si n'hi ha, especialitat.




Els coneixements de nivell superior a l'exigit per a l'accés a la categoria
professional a la qual s'opta es valoraran amb 2 punts per cada nivell superior
acreditat.
Els coneixements de llenguatge especialitzat es valoraran amb 1 punt.

5. Antiguitat
Es valoren els serveis prestats fins a 10 punts, d’acord amb la distribució següent:
 0,04 punts per mes de serveis.
A efectes del còmput d'aquest mèrit no s'estimaran les fraccions inferiors a un mes i es
considerarà un mes com a 30 dies.
6. Destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre membre d'una unió estable de
parella
Es valorarà amb 3 punts la destinació prèvia del/de la cònjuge o de l'altre membre en el
cas d'unions estables de parella, si també treballa a l'Administració pública i l'ha obtingut
mitjançant convocatòria pública en la localitat del lloc sol·licitat, sempre que s'hi
accedeixi des d'una localitat diferent.
7. Circumstàncies personals excepcionals
Es podran valorar fins a un màxim de 2 punts circumstàncies personals excepcionals
que, a criteri de l'Òrgan Tècnic d'Avaluació, siguin susceptibles de consideració per a
l'adjudicació del lloc de treball, sempre que consti i s'acrediti la corresponent motivació.
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