
FITXA PRE-VALORACIÓ DE MÈRITS D'ACORD AMB L'ANNEX 2 DE LA 
CONVOCATÒRIA 

BORSA TÈCNIC/A SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL A1. 

MÈRITS A VALORAR EN EL PROCÉS SELECTIU 

1. Coneixements de llengua catalana. Disposes de certificat de nivell C1 de Català?
 Sí  No 

2. Acreditació de competències TIC (ACTIC o equivalent)

Els criteris de puntuació són els següents: 
- nivell bàsic: 0,50 punts
- nivell mitjà o superior: 1 punt

La puntuació màxima que es podrà obtenir amb l'acreditació de l'ACTIC és 1 punt.

3. Experiència professional

Cal indicar l’experiència en categories i funcions de tècnic superior seguint el següents criteris: 

- Tècnic superior a l'administració pública = 0,25 punts per mes complet treballat
- Tècnic superior en el sector privat = 0,15 punts per mes complet treballat

Cal indicar la data exacta d’inici i finalització. Només es comptabilitzarà la puntuació 
corresponent a mesos complets.  Per exemple: 

• De l’01/01/2022 al 30/01/2022 = 1 mes
• Del 15/01/2022 al 14/02/2022 = 1 mes
• De l’01/02/2022 al 20/02/2022 = no puntua
• De l’01/03/2022 al 20/06/2022 = 3 mesos, els 20 dies següents no puntuen

NOMS I COGNOMS: DNI: 

A continuació indica el teu nivell d’ACTIC d’acord amb els criteris fixats en l’apartat 2: 

PUNTUACIÓ TOTAL D’ACTIC 

- NIVELL BÀSIC Sí  No 
- NIVELL MITJÀ O SUPERIOR Sí No

 punt 



Data d’inici 
(dd/mm/aa) 

Data de fi 
(dd/mm/aa) 

Empresa Categoria Mesos treballats 
(complets) 

% 
jornada 

TOTAL (màxim 9 punts): 
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