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1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, l’Institut de 

Diagnòstic per la Imatge (IDI) procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d’Ocupació Extraordinària 

corresponent a l’exercici 2019 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva dels següents 

llocs de treball de Personal del Grup 4 Para-Assistencial Titulat de Grau Superior PAS-TGS que es detallen. 

La resolució de la convocatòria d’aquesta Oferta Pública d'Ocupació Extraordinària comportarà el cessament 

del personal interí. 

 

2. TIPUS DE CONVOCATÒRIA 

Concurs de mèrits i superació de proves competencials per a la cobertura de 2 llocs de treball de Personal 

del Grup 4 Para-Assistencial Titulat de Grau Superior PAS-TGS, amb contracte laboral indefinit i a jornada 

completa. 

 

3. DENOMINACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 

2 llocs de treball de Personal del Grup 4 Para-Assistencial Titulat de Grau Superior PAS-TGS, que es 

distribueixen de la següent manera: 

Referència Direcció Grup 4 PAS-TGS Nombre 

OPOE2019-G4/SC Serveis Corporatius  Personal Titulat de Grau Superior 1 

OPOE2019-G4/SC Serveis Corporatius  Personal Titulat de Grau Superior en Enginyeria 1 

 

4. FUNCIONS 

Seran aquelles assenyalades per raó de la titulació necessària per al seu desenvolupament. 

 

5. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL 

Les condicions establertes en l’acord aprovat en data 18 de desembre de 2015 entre la representació legal 

de les persones treballadores i l’empresa, i normativa complementària.  
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6. REQUISITS D’ACCÉS A LA CONVOCATÒRIA 

Les persones interessades en participar a la convocatòria hauran d’acreditar el compliment dels següents 

requisits: 

6.1. Abonar la quantitat establerta de 55,40 euros, per al Personal Para-Assistencial Titulat de Grau 

Superior (PAS-TGS) en concepte de taxa per drets d'inscripció (ordre PDA/85/2020, de 16 de juny, per 

la qual es dona publicitat a les taxes vigents l'any 2020 corresponents als procediments que gestiona 

el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. DOGC núm. 8158 de 19 de juny de 2020). 

a) Exempcions: Estan exempts d’aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva 

situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació 

econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat superior o igual al 33%. 

b) Bonificacions, amb justificació documental de cada situació: 

o Persones que siguin membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria 

general: 30% (a abonar 34,65 euros). 

o Persones que siguin membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria 

especial: 50% (a abonar 20,80 euros). 

c) El pagament s'haurà de fer mitjançant transferència bancària al compte ES04 2100 3000 1425 0003 

9563 a nom de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, en el concepte de la transferència, s'haurà 

d'indicar el nom, cognoms i DNI/NIE de la persona aspirant i la referència de la convocatòria. 

En el cas que la persona aspirant no s'hagi identificat tal com s'indica, el pagament no es considerarà vàlid. 

El resguard d'haver efectuat aquest pagament s'haurà de lliurar juntament amb la documentació 

acreditativa. El no pagament, el pagament incomplet o la no acreditació de l’exempció determinen l’exclusió 

de la persona del procés. 

6.2. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres estats membres de la Unió Europea o d’estats 

als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits a la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, 

els sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores; en els termes que aquesta es troba 

definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. Tanmateix hauran d’acreditar el 

reconeixement del seu títol oficial per l’Estat Espanyol, de conformitat amb la normativa vigent i 

posseir suficients coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del 

lloc de treball objecte de la convocatòria. En cas de dubte, durant el procés, es podran realitzar les 

verificacions que s’estimin oportunes per assegurar-ho. 
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6.3. En el cas de persones ciutadanes de països diferents als que formen part de la Unió Europea, a més 

dels requisits d'idiomes anteriors, hauran d’aportar el permís de treball i residència, d’acord amb la 

normativa vigent i la resta d'autoritzacions específiques que li afectin segons el cas. 

6.4. No haver estat separada/t, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, i 

no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a exercir ocupacions o càrrecs públics 

per resolució judicial. En cas dels nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitada/t o en situació 

equivalent, ni haver estat sotmesa/ès a sanció disciplinària o equivalent, que impedeixi, en l'Estat de 

procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública. 

6.5. En cas de resultar seleccionada/t en aquesta convocatòria, i si es troba sota alguna causa 

d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis laborals a l’IDI, abans de 

formalitzar el corresponent contracte de treball haurà de procedir a la seva resolució o a sol·licitar la 

prèvia autorització de compatibilitat, d’acord amb el que regula la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 

6.6. Tenir la titulació acadèmica oficial i, de ser no espanyola, degudament homologada per a exercir a 

l’Estat Espanyol. 

6.7. No haver estat condemnada/t per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat 

sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, 

prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans. A aquest 

efecte, qui pretengui l'accés a aquesta convocatòria, haurà d'acreditar aquesta circumstància 

mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del “Registre Central de Delinqüents Sexuals”; o bé 

“Declaració Responsable Jurada” autoritzant a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge a comprovar la 

veracitat de la declaració, d’acord amb el que disposa l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

6.8. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries pel desenvolupament de les funcions 

del lloc de treball.  

6.9. Estar en possessió de: 

o Per al personal Titulat de Grau Superior: 

o Titulació universitària de grau superior. 

o Per al personal Titulat de Grau Superior en Enginyeria: 

o Titulació universitària de grau superior en Enginyeria. 
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Els requisits establerts per a aquesta convocatòria s’han de complir a la data d’expiració del termini 

assenyalat per a la presentació de sol·licituds de participació i s’han de mantenir durant tot el procés selectiu 

i mantenir-se el dia d’inici de la prestació de serveis a l’IDI. 

 

7. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ 

7.1. Les bases de la convocatòria, així com tota la documentació corresponent es publicaran a la Intranet i 

a la pàgina web corporativa de l’IDI. 

7.2. Podran presentar sol·licitud les persones que compleixin els requisits de la convocatòria previstos al 

punt 6. 

7.3. Forma i termini de presentació de les sol·licituds: 

a) Les sol·licituds per participar en la convocatòria es presentaran segons model normalitzat i en forma 

telemàtica (en format “pdf”), enviant-la a l’adreça electrònica opoe2019.idi@gencat.cat indicant 

en l’assumpte del missatge la referència de la convocatòria. Un cop rebuda la sol·licitud, la persona 

participant rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció. Aquest correu electrònic 

tindrà els efectes de justificació de la seva participació a la convocatòria. 

b) El termini de presentació de les sol·licituds de participació serà fins el dia 28 de febrer de 2021. 

c) En la sol·licitud s’ha de fer constar la referència, direcció i grup professional de la convocatòria a 

la qual es presenta la candidatura. 

7.4. Documentació a presentar per participar a la convocatòria. 

a) Sol·licitud d’accés a la convocatòria. 

b) Currículum vitae actualitzat, segons model normalitzat. 

c) Titulació acadèmica. 

d) Documentació acreditativa d’estar en possessió del nivell de català corresponent. 

e) Mèrits curriculars i acreditacions professionals (formació, docència, recerca). 

f) L’experiència professional relacionada amb el lloc de treball convocat, que serà acreditada 

mitjançant informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social i/o 

certificat d’empresa. L’experiència laboral a l’IDI no caldrà ser acreditada. 

g) Acreditació del pagament de la taxa establerta a l’apartat 6.1. d’aquesta base o de la seva exempció. 

S’haurà d’abonar la taxa per drets d’inscripció per cada una de les convocatòries a les que es vulgui 

participar. 

mailto:opoe2019.idi@gencat.cat
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h) Certificació negativa actualitzada del “Registre Central de Delinqüents Sexuals”; o bé “Declaració 

Responsable Jurada”. 

Les persones participants que reuneixin el 100% dels requisits d’accés exigits, seran incloses a la 

convocatòria. Tota la documentació s’ha de presentar en format “pdf” i no serà objecte de valoració la 

documentació que s’al·legui en el procés i que no resulti acreditada. 

7.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment a la recollida i 

tractament de dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta 

convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu. 

 

8. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS 

8.1. Comprovació del compliment dels requisits d’admissió. Criteri de valoració: Admesa/ès-Exclosa/òs. En 

aquest punt quedaran excloses aquelles candidatures que no compleixin els requisits establerts. 

8.2. La Direcció de Persones i Relacions Laborals publicarà el llistat provisional de les persones aspirants 

admeses. Les persones aspirants excloses disposaran de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la 

publicació esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que 

puguin contenir les llistes provisionals de persones aspirants admeses. 

8.3. Transcorregut un termini no superior a quinze dies hàbils des de la finalització del termini anterior, la 

Direcció de Persones i Relacions Laborals farà públic el llistat definitiu de les persones aspirants 

admeses i se’ls assenyalarà el lloc i la data per a realitzar el Qüestionari de Competències Professionals. 

 

9. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

9.1. Es procedirà a valorar segons el barem (Annex1), i es regirà de les següents fases: 

a) Experiència professional (40 punts). 

- Experiència professional acreditada específica per al lloc de treball convocat en l’àmbit del 

diagnòstic per la imatge o medicina nuclear. 

b) Mèrits curriculars i Qüestionari de Competències Professionals (45 punts). 

- Els mèrits acadèmics, la formació contínua i les activitats realitzades en l’àmbit de recerca i 

docència (30 punts). 

- Qüestionari de Competències Professionals (15 punts): 
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o Competències corporatives: Compromís amb la institució, excel·lència i qualitat, orientació 

a l’usuari i treball en equip. 

o Competències específiques: Comunicació i influència, presa de decisions, organització i 

planificació. 

o Competències personals: Estabilitat emocional, confiança i seguretat en si mateix i 

resistència a l’adversitat. 

c) A criteri de l’òrgan qualificador, podrà realitzar-se una entrevista personal (15 punts). 

9.2. Publicació de les puntuacions 

a) Realitzades les valoracions de l’experiència professional, els mèrits curriculars i el qüestionari de 

competències professionals, i amb els resultats obtinguts, la Direcció de Persones i Relacions 

Laborals publicarà el llistat provisional de les persones aspirants admeses amb les puntuacions 

obtingudes. Les persones aspirants disposaran de cinc dies hàbils, a partir de l’endemà de la 

publicació esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que 

pugui contenir l’esmentat llistat. 

b) Transcorregut un termini no superior a quinze dies hàbils des de la finalització del termini anterior, 

la Direcció de Persones i Relacions Laborals farà públic el llistat definitiu de les puntuacions. 

 
10. ÒRGAN QUALIFICADOR 

L’òrgan qualificador actuarà amb plena autonomia funcional i vetllarà per la legalitat del procediment i 

l’objectivitat en les seves actuacions, amb imparcialitat, professionalitat, objectivitat, agilitat, eficàcia i 

transparència. 

10.1. L’òrgan qualificador, que podrà ser delegable, estarà format pels membres següents: 

• President: Gerent de l’IDI o persona en qui delegui. 

• Vocals: 

- Adjunt a Gerència. 

- Directora/r Corporativa/u. 

- Director de Persones i Relacions Laborals. 

- Un representant legal de les persones treballadores (amb veu però sense vot). 

• Secretària/i: Tècnica/c de la Direcció de Persones i Relacions Laborals. 



   

Document Versió Pàgina 

F-DP01-01 2 7 / 12 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA 2019 DE L’INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA 
IMATGE 
REFERÈNCIA:  OPOE2019-G4 DATA: 28 de desembre de 2020 

  

10.2. Per tal que l’òrgan es pugui constituir vàlidament, serà necessari la presència de les persones que 

ostentin la presidència i la secretaria o, si s’escau de les persones que les substitueixen, i, en tot cas, 

de la meitat, com a mínim, dels seus membres. 

10.3. L’òrgan qualificador podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal tècnic 

especialista que col·labori en l’execució de les proves que considerin. En cas que en alguna prova 

participi aquest personal tècnic, serà necessària només la presència d’un membre de l’òrgan 

qualificador, designat prèviament, per assegurar-ne una realització correcta i traslladar posteriorment 

a l’òrgan qualificador els resultats de la prova o proves. El personal tècnic especialista podrà emetre 

els informes que correspongui i disposarà de veu davant de l’òrgan qualificador, però no de vot. 

10.4. A criteri de l'òrgan qualificador, si s'escau, es podrà realitzar una prova de català. Només per a aquelles 

persones aspirants que no acreditin estar en possessió del nivell de català corresponent a la categoria  

professional. 

10.5. Per delegació de l’òrgan qualificador, es podrà realitzar una entrevista personal, als 3 aspirants amb 

millor puntuació per a cada posició. 

10.6. De totes les sessions de l’òrgan qualificador se n’estendrà l’acta corresponent. 

10.7. Un cop finalitzada la selecció de les persones aspirants, i d’acord amb la puntuació total obtinguda, 

l’òrgan qualificador elevarà a la gerència la proposta d’idoneïtat respecte a la/les persona/es 

tributària/es de contractació. 

10.8. La Direcció de Persones i Relacions Laborals publicarà l’Acord d’Adjudicació, per tal de formalitzar la 

contractació com a personal en règim laboral indefinit en el grup professional corresponent en l’àmbit 

de la Direcció al qual hagi optat. Es publicarà el nom i cognoms de la persona/es seleccionada/des per 

proveir el lloc de treball, en el termini d’un mes de la data de l’Acord d’Adjudicació. 

 

11. FINALITZACIÓ DEL PROCÉS 

11.1. Les persones aspirants, si escau, hauran de superar un examen mèdic com a condició prèvia a la 

formalització del contracte. En el cas que el resultat sigui No adequat/No apte per al normal exercici 

de les seves funcions, no es podrà adjudicar cap lloc de treball a la persona aspirant. 

11.2. En el moment de comunicar a la persona aspirant que ha estat seleccionada, se li informarà, si escau, 

del reconeixement mèdic, la data de signatura del contracte i la data d’incorporació efectiva a partir 

de la qual tindrà dret a les retribucions corresponents al lloc de treball objecte de la convocatòria. 

11.3. L’atorgament dels llocs de treball s’efectuarà d’acord amb la puntuació obtinguda per cadascuna de 

les persones aspirants. La persona aspirant proposada i per tal de subscriure el corresponent contracte 
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laboral, aportarà els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits per a 

la contractació. 

11.4. Les persones aspirants que dins el termini de 10 dies hàbils, excepte casos de força major, no presentin 

la documentació, o bé es constati que no compleixen els requisits necessaris arran dels documents 

presentats, no podran ser contractades, quedarà anul·lada la seva actuació i restaran excloses de la 

convocatòria, sens perjudici de les responsabilitats que hagi pogut incórrer. 

11.5. En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, la/el 

presidenta/t de l’òrgan qualificador formularà proposta a favor de la persona aspirant aprovada que 

hagi obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en les places convocades com a conseqüència de 

l'esmentada anul·lació, qui haurà d'aportar la documentació. 

 
12. DISPOSICIONS GENERALS 

12.1. No s’acceptaran candidatures fora de termini. 

12.2. Es podrà declarar deserta la convocatòria si cap persona aspirant reuneix els requisits mínims 

establerts. 

12.3. Només es convocarà un cop a proves i/o entrevista a les persones aspirants. Les persones que no 

compareguin quedaran excloses de la convocatòria, independentment de la justificació o no de la 

incompareixença. 

12.4. Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar 

en qualsevol moment del procés. 

 

13. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS 

Les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que resolgui la 

convocatòria en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació o, directament, 

recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la seva publicació o 

notificació. 

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent per a 

la defensa dels seus interessos. 

Contra els actes de tràmit, les persones aspirants podran formular, durant el procés selectiu, totes les 

al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració, en el moment de fer-se pública la resolució 

final del procés selectiu, amb els terminis contemplats en aquestes bases. 
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14. PROTECCIÓ DE DADES 

Amb la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter 

personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés de selecció. 

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge, amb adreça postal a Parc Sanitari Pere Virgili, Edifici Mestral 2a Planta, 

Esteve Terradas, 30 08023 Barcelona i CIF Q5856249G sent l’adreça electrònica del seu delegat de protecció 

de dades dpd@ticsalutsocial.cat, com a responsable del tractament d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 

que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), tractarà les dades de 

les persones aspirants amb la finalitat de gestionar el procés de selecció, decidir sobre l’adequació als 

requisits establerts pel lloc de feina vacant i d’informar de futures ofertes laborals, estant legitimat el 

mencionat tractament ja que és necessari per l’aplicació de mesures precontractuals a petició de la persona 

interessada. 

Les dades únicament seran tractades per les àrees i departaments de l’entitat que, en les seves competències 

i funcions, tinguin la necessitat d’accedir-hi en relació a la finalitat del tractament, així com per organismes 

públics o privats quan així ho estableixi la normativa corresponent. Les dades no seran facilitades en cap cas 

a un tercer país u organització internacional. Així mateix, les dades personals de les persones aspirants no 

seleccionades únicament seran conservades durant dos anys. 

Les persones aspirants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió de les dades, oposició o 

limitació del tractament, portabilitat de les dades i a no ser objecte de decisions individualitzades 

automatitzades enviant la seva sol·licitud per escrit a l'adreça del responsable del tractament o bé enviant 

un correu electrònic a l’adreça protecció.dades.idi@gencat.cat adjuntant una fotocòpia del seu DNI o 

document acreditatiu de la seva identitat. 

En cas que, en algun moment, consideri que s'han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació 

dirigida al delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat, o a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica 

de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics. 

 
15. PRINCIPIS REGULADORS DEL PROCÉS 

- Publicitat i transparència: 

L’anunci i tota la documentació corresponent es publicarà  a la intranet i a la pàgina web corporativa de l’IDI. 

Es publicaran les dades identificatives de les persones aspirants admeses en la convocatòria, així com de les 

proposades i de les adjudicatàries. 
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- Igualtat d'oportunitats entre dones i homes: 

La present convocatòria tindrà en compte el principi d’igualtat de tracte entre dones i homes en referència 

a l’accés a l’ocupació, d’acord amb l’article 14 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la Llei  17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de 

dones i homes. 

- Igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal: 

D’acord amb el que preveu l’article 42.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, 

es reserva un 7% de places en les convocatòries d’ocupació publica per tal de ser cobertes entre persones 

amb discapacitat, considerant com a tals les definides a l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 51/2003, de 2 de 

desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 

discapacitat, sempre que superin el procés selectiu i acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb 

l’acompliment de les tasques. 

Aquesta acreditació s'haurà de realitzar abans de la finalització del termini per a la presentació de 

candidatures i mitjançant un dictamen vinculant relatiu a les condicions  psíquiques, físiques o sensorials de 

la persona aspirant, que hagi estat expedit pel corresponent equip multiprofessional, depenent del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 

16. DADES DE CONTACTE 

Per a realitzar qualsevol consulta, es podrà fer via telemàtica, enviant un correu electrònic a l’adreça  

opoe2019.idi@gencat.cat, indicant en l’assumpte del correu la referència de la convocatòria, i en el cos del 

missatge els dubtes i les dades de contacte.  

 

Barcelona, signat electrònicament en la data que hi consta. 

 

 

 

 

 

 

 

Miquel Gómez Clares 

Gerent  
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ANNEX 1: BAREM CONVOCATÒRIA PERSONAL GRUP 4 PARA-ASSISTENCIAL TITULAT DE GRAU SUPERIOR 

PAS-TGS 

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN EL LLOC DE TREBALL EN L’AMBIT DEL DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE O 

LA MEDICINA NUCLEAR  (40 punts) 

Experiència professional Puntuació 

A l’Institut de Diagnòstic per la Imatge o qualsevol ens del sector públic  0,25/mes 

A  centres privats 0,10/mes 

 

- Quan es treballi o s’hagi treballat en 2 o més institucions alhora, no es computarà el temps de treball que 

superi el 100% de la jornada completa. 

A la persona aspirant amb major puntuació se li assignaran 40 punts. A la resta de persones se’ls assignaran 

els punts proporcionals a la puntuació obtinguda. 

 

2. MÈRITS CURRICULARS (30 punts) 

Formació relacionada amb el lloc de treball Puntuació 

a) Màster finalitzat 6 

b) Postgrau finalitzat 3 

c) Cursos 0,015/hora 

d) Cursos on-line (*)  0,015/hora 

e) Tallers, jornades, seminaris 0,015/hora 

f) Assistència a congressos (**) 0,015/hora 

 

Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. ACTIC o 
COMPETIC (***) 

Puntuació 

Nivell 1 – Certificat bàsic 1 

Nivell 2 – Certificat mitjà 2 

Nivell 3 – Certificat avançat 3 

 

(*) La formació on-line impartida per un centre no universitari, tindrà un valor del 50%, i s’atorgarà un màxim 

de 100 hores per curs. Limitant-se a 400 hores anuals. 

(**) L’assistència a congressos es computarà a partir del certificat d’hores de presència física al congrés. En 

cas de no estar especificat en el corresponent certificat, es contaran 5 hores per dia de durada del congrés. 

(***) Només es puntuarà el nivell més alt acreditat. 
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En el cas que l'acreditació de la formació complementària en  cursos, tallers, jornades, etc.. estigui reflectida 

en crèdits es realitzarà la conversió en hores segons l'equivalència d’un crèdit i gual a 10 hores per tal d'aplicar 

la puntuació deguda. 

A la persona aspirant amb major puntuació se li assignaran 30 punts. A la resta de persones se’ls assignaran 

els punts proporcionals a la puntuació obtinguda. 

 

3. QÜESTIONARI DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS (15 punts) 

A la persona aspirant amb major valoració se li assignarà la màxima puntuació (15 punts). A la resta de 

persones se’ls assignaran els punts proporcionals a la valoració obtinguda. 

 

4. ENTREVISTA PERSONAL (15 punts) 

Les persones designades per fer l’entrevista puntuaran a la persona aspirant de 0 a 10 punts. A la persona 

aspirant amb major puntuació obtinguda en la valoració se li assignarà la màxima puntuació (15 punts). A la 

resta de persones se’ls assignaran els punts de manera proporcional a la puntuació obtinguda. 
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