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CONCURS DE MÈRITS, PER AL GRUP A, SUBGRUP A1, SECTOR D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L’ESCALA TÈCNICA 
SUPERIOR D’INFORMÀTICA PER A COBRIR DIVERSOS LLOCS DE TREBALL, CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DEL 
RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE 17 DE MAIG DE 2021 (DOGV 21-5-2021). 
 

Criteris acordats per la Comissió Avaluadora del concurs de mèrits referit en l’encapçalament, dins del 
marc del Barem d’aplicació al concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball del PAS, en la 
valoració dels mèrits de les persones concursants respecte del llocs de treball que han sigut sol·licitats 
(núm. 2526, 2535, 2546 i 1273). 
 

1. Cursos de formació 
 

a. Es consideren cursos genèrics: 
Per als llocs de cap de Secció núm. 2526, 2535 i 1273 
 Els d’ofimàtica bàsica o avançada. 
 Els de prevenció de riscos laborals. 
 Els de legislació general. 
 Els d’igualtat. 
 Els de gestió administrativa. 
 Els d’atenció a l’usuari. 
 Els relacionats en bones pràctiques administratives. 
 Els de protecció de dades personals. 

Per al lloc d’analista de Sistemes/Aplicacions núm. 2546 
 Els d’ofimàtica bàsica o avançada. 
 Els de prevenció de riscos laborals. 
 Els de legislació general. 
 Els d’igualtat. 
 Els de gestió administrativa. 
 Els d’atenció a l’usuari. 
 Els relacionats en bones pràctiques administratives. 
 Els de protecció de dades personals 
 Els de qualitat. 
 Els del Pla de Desenvolupament Directiu (PDD). 
 Els d’habilitats directives. 

 
b.  Es consideren cursos específics: 

Per al llocs de cap de Secció núm. 2526, 2535 i 1273 
 Els de formació en àrees específiques de l’àmbit informàtic. 
 Els de qualitat. 
 Els del Pla de Desenvolupament Directiu (PDD). 
 Els d’habilitats directives. 

Per al lloc d’analista de Sistemes/Aplicacions núm. 2546 
 Els de formació en àrees específiques de l’àmbit informàtic.  

 
 
2. Afinitat del treball desenvolupat.  
Es valorarà solament el temps treballat com a funcionari o funcionària en l’Escala Tècnica Superior 
d’Informàtica ocupant llocs de cap de Secció/Servei i analista de Sistemes/Aplicacions. 
 
2.1. Valoració del treball desenvolupat per al llocs de cap de Secció: núm. 2526, 2535 i 1273 

Haver desenvolupat: Puntuació desglossada 

→ el mateix lloc de treball que s'ofereix  0,5 punts per any treballat 
→ altre lloc de cap de Secció/Servei del Servei d’Informàtica 0,4 punts per any treballat 
→ un lloc d’analista de Sistemes/Aplicacions 0,25 punts per any treballat 
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2.2. Valoració del treball desenvolupat per al lloc d’analista de Sistemes/Aplicacions núm. 2546 

Haver desenvolupat: Puntuació desglossada 

→ el mateix lloc de treball que s'ofereix. 0,5 punts per any treballat 
→ un lloc de treball de cap de Secció/Servei del Servei d’Informàtica 0,4 punts per any 
→ altre lloc d’analista de Sistemes/Aplicacions 0,25 punts per any treballat 

3. Altres mèrits
S’acorda valorar en aquest apartat, -que té un màxim de 3 punts per als llocs de cap de secció i de 2 punts per al 
lloc d’Analista de Sistemes/Aplicacions-, els següents mèrits: 

a) Assistència a cursos rellevants, amb una durada mínima de 15 hores, vinculats amb les 
funcions de l’escala professional, no certificats per l’SFP: 0,1 per curs

Màxim 0,5 

b) Docència en cursos relacionats amb el lloc de treball no certificada per l’SFP ni altra
administració/organisme encarregats de la formació d’empleats públics. Escala:

- 100 o més hores - 0.5
- 75 o més hores - 0.37
- 50 o més hores - 0.25
- 25 o més hores - 0.12
- 15 o més hores - 0.05

Màxim 0,5 

c) Comunicacions/ponències en jornades/congressos: 0,1 per ponència Màxim 1 
d) Publicacions: 0,2 per publicació Màxim 1 

La secretària 

 

La presidenta  

Fuensanta Doménech Roda Elena Llueca Ramón 
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