
 
 

 
ANNEX DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS MÈRITS AL·LEGATS EN RELACIÓ A LA 
FASE DE CONCURS DEL SEGÜENT PROCÉS SELECTIU: 
 
(Només es valoraran els mèrits perfeccionats (acabats i certificats) abans de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds).

 
 
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ 
INFANTIL 
 
DADES PERSONALS DE LA PERSONA ASPIRANT 
 
Cognoms i nom: 
 
NIF: 
 

 
A. Per experiència professional (fins a 10 punts).  

 
 

A) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (fins a 10 punts) 
Per acreditar experiència professional en 

l’Administració pública, amb funcions pròpies del 
lloc de treball a cobrir. 

 
0,075 per mes treballat  

Per acreditar experiència professional en el sector 
privat i/o com a professional lliure o autònom/a, 
amb funcions pròpies del lloc de treball a cobrir. 

 
0,050 per mes treballat  

 

MÈRITS AL.LEGATS – APARTAT EXPERIÈNCIA 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DATA INICI DATA FI NÚM. MESOS 
TREBALLATS  %JORNADA PUNTS 

      

      

      

      

      

      

      

      



ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DATA INICI DATA FI NÚM. MESOS 
TREBALLATS  %JORNADA PUNTS 

      

      

      

      

      

      

      

      

EMPRESA PRIVADA/AUTÒNOM DATA INICI DATA FI         NÚM. MESOS 
TREBALLATS %JORNADA PUNTS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 



 
 

B. Per formació complementària (fins a 6 punts).  
 

b.1) Per titulació addicional diferent de l’al·legada per participar en el procés, de nivell 
equivalent o superior i que estigui relacionada directament amb el lloc de treball convocat. 
(fins a un màxim de 2 punts). 

Diplomatura 0,5 punts/titulació 

Llicenciatura o Grau  1 punt/titulació 
 

b.2) Per estar en possessió d’un màster i/o postgrau directament relacionat amb el lloc a 
proveir: (fins a un màxim de 1 punt) 
TITULACIÓ PUNTUACIÓ 

Mestratge/ màster 
 
0,75 punts 
 

Postgrau 
 
0,25 punts 
 

En cas que el títol de Mestratge s'hagi obtingut per convalidació dels crèdits que eren objecte del títol 
de postgrau, o que l'obtenció del títol de postgrau hagi sigut requisit previ a l'obtenció del títol de 
mestratge que es presenta per a ser valorat com a mèrit, només es valorarà el Títol de Mestratge 
Oficial, no valorant-se el títol de postgrau. 

 
 

b.1) Cursos de formació i perfeccionament. (fins a un màxim de 3 punt). 
 
Per cursos, seminaris i/o jornades directament relacionats amb la plaça a proveir, d’acord amb 
l’escala següent:  
 
DURADA DE LA FORMACIÓ PUNTUACIÓ 
 De 10 a 60 hores 0,0275 punts/curs. 
 De 61 a 120 hores 0,075 punts/curs. 
 De 121 a 180 hores  0,10 punts/curs. 
 De 181 a 300 hores  0,125 punts/curs. 
 Més de 300 hores  0,25 punts/curs. 
 
En el cas d’acreditacions on la durada estigui expressada en crèdits ECTS, s’aplicarà l’equivalència de 
1 ECTS = 25 hores. 
 
Per formació específica acreditada en relació amb les següents matèries: 

Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil. 0,15 punts/curs 

Diploma de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i 
juvenil. 0,25 punts/curs 

 
 
 
 



 
 

MÈRITS AL.LEGATS – APARTAT FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 APARTAT B.1 I B.2 -TITULACIONS/MESTRATGE/POSTGRAU PUNTS 

  

  

  

  

  

  

 
 
 

APARTAT B.3 - NOM DEL CURS/FORMACIÓ HORES PUNTS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



APARTAT B.3 - NOM DEL CURS/FORMACIÓ HORES PUNTS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
C) ALTRES MÈRITS ESPECÍFICS (fins a 1 punts) 
Altres mèrits de lliure apreciació per part dels membres del Tribunal, d'acord amb la documentació aportada pels 
aspirants, directament relacionats amb el lloc de treball a ocupar i que no es poden incloure en cap dels apartats 
anteriors. 

 
 

MÈRITS AL.LEGATS – APARTAT ALTRES MÈRITS ESPECÍFICS  PUNTS 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



DECLARO RESPONSABLEMENT 
 
Que les dades consignades en aquest formulari, així com els documents que puguin acompanyar-la són 
certes, i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat o omissió de les dades, o documents que 
l’acompanyen, pot comportar deixar sense efecte el tràmit corresponent i exigències de les 
responsabilitats previstes a la legislació vigent.  
 
AUTORITZO 
 
A l’Ajuntament a  verificar les meves dades  a  altres  administracions  o organismes per comprovar el 
compliment de  les  condicions  requerides  en  aquesta  tramitació,  i que puguin verificar-les durant la 
seva vigència. 

 
    

Alcarràs, a               de              de    
 

 

 

 

 

 

(signatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran 
utilitzades exclusivament amb la finalitat de gestionar la convocatòria de personal d’aquesta sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcarràs i no es preveu la seva cessió a 
tercers llevat d’obligació legal. El responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Alcarràs: Plaça de l’Església, 1 25180 dpd@alcarras.cat. Podeu exercir els drets 
d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la 
seu electrònica de l’Ajuntament https://alcarras.eadministracio.cat/info.0 

 

IL·LM ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS 
 

Ajuntament d’Alcarràs Pl. de l’Església, 1 25180 Alcarràs tel. 973790004 Fax 973791431 web: www.alcarras.cat 

 

mailto:dpd@alcarras.cat
https://alcarras.eadministracio.cat/info.0
http://www.alcarras.cat/
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