
Annex 2

Criteris aplicats per a la valoració provisional (convocatòria amb núm. de registre 400
– personal laboral)

1. La valoració provisional de mèrits ha tingut en compte les previsions contingudes en 
les bases comunes de la convocatòria, les eventuals especificitats que consten en 
els annexos de la mateixa, així com els acords del grup de treball d’estabilització i 
reducció de la temporalitat de l’ocupació pública dependent de la Mesa General de 
Negociació dels empleats/ades públics de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya relatius a aquests processos selectius. 

2. La valoració provisional del mèrits s’ha efectuat a partir de la revisió, si escau, de la 
valoració automatitzada i de la documentació presentada per les persones aspirants.

3. La veracitat del contingut de la documentació presentada és responsabilitat de la 
persona aspirant que l’aporta.

4. Només s’han tingut en compte els mèrits presentats a través de l’aplicació habilitada 
a l’efecte, de conformitat amb la base comuna 8.2 de la convocatòria.

5. Només s’han valorat els mèrits assolits fins a la data de publicació de la convocatòria
(13.06.2022), de conformitat amb la base comuna 7.2 de la convocatòria.

6. Respecte del mèrit de serveis prestats en altres administracions públiques, només 
s’han valorat els prestats en administracions territorials (Administració General de 
l’Estat, administracions de les comunitats autònomes i entitats que integren 
l’Administració local), restant exclòs el sector públic institucional i les universitats.

7. No s’ha valorat el mèrit de serveis prestats en categories professionals de personal 
laboral d’altres administracions públiques que pertanyin a grups de classificació 
diferents al que correspon a la categoria professional laboral objecte de convocatòria.

8. En relació amb les categories professionals de personal laboral que, sota la mateixa 
denominació, pertanyen a diferents grups de classificació dins del VI Conveni 
col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, només s’ha valorat com a mèrit els serveis prestats en el 
mateix grup de classificació objecte de convocatòria.

9. No s’ha valorat el mèrit de serveis prestats respecte dels quals, la informació que 
consta en els certificats acreditatius, no conté o no permet deduir algun dels 
elements requerits per a la seva valoració: serveis prestats amb la mateixa vinculació 
(laboral), amb caràcter temporal, en d’altres administracions públiques (d’acord amb 
l’indicat en el criteri 6) i assimilats als de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

10. No s’han tingut en compte com a documents suficients per valorar el mèrit de serveis 
prestats: la vida laboral, les resolucions de nomenaments ni els contractes de treball.

11. No s’ha considerat assimilat el mèrit de serveis prestats en altres administracions 
públiques en una categoria professional de personal laboral especialitzada quan es 
participa en una categoria de personal laboral generalista, ni a la inversa.
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12. No s’ha valorat el mèrit de serveis prestats relatiu a encàrrecs de funcions de 
superior categoria que es realitzen des de la condició de personal laboral fix d’una 
categoria professional laboral inferior.

13. S’ha tingut en compte en relació amb el mèrit de serveis prestats les anteriors 
denominacions de les categories professionals de personal laboral de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya amb motiu dels successius convenis col·lectius 
d’aplicació i les seves eventuals modificacions.

14. En relació amb les categories professionals laborals A1 Llicenciat/ada, B1 Monitor/a
de formació ocupacional i B1 Tècnic/a de gestió (codis de tràmit 403, 427 i 434,
respectivament), atès que es convoquen places corresponents tant a personal 
d’administració i serveis com a personal docent, el mèrit de serveis prestats s’ha 
valorat i s’atorga exclusivament respecte d’un d’aquest tipus de places segons el que 
consta expressament en l’annex 3 d’aquest Acord.

15. En els supòsits de les categories professionals laborals en què la prestació de 
serveis té caràcter discontinu (A1 Professor/a i E Ajudant/a d’ofici. Forestal), el 
còmput dels serveis prestats s’ha realitzat en base a una projecció anual.

16. Les persones en relació amb les quals, amb ocasió de la valoració del mèrit de 
serveis prestats, consta o es dedueix que incorren en alguna de les causes
d’exclusió previstes en la base comuna 2.8 de la convocatòria (condició de personal 
laboral fix de la categoria professional laboral de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya respecte de la qual se sol·licita la participació, o d’una categoria 
professional laboral d’una altra administració pública amb funcions assimilades a 
aquesta), han estat valorades provisionalment amb 0 punts en aquest mèrit.

17. No s’han tingut en compte els certificats de coneixements de llengua catalana on no 
consti o no s’hagi pogut deduir la data d’obtenció o altres elements necessaris per a 
la seva valoració.

18. Els certificats i títols reconeguts de coneixements específics de llengua catalana i 
que s’han valorat, a efectes del mèrit a què fa referència la base comuna 7.2.3, 
apartats b), c) i d) (llenguatges d’especialitat), són els que consten en l'enllaç web 
següent: https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-
destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/.

19. En la valoració del mèrit de superació sense plaça de processos selectius d’accés, 
s’ha tingut en compte el darrer procés de selecció convocat i finalitzat en data 
13.06.2022 pels departaments competents per accedir a la categoria professional 
laboral respecte la qual es participa.


