
 

CRITERIS DE VALORACIÓ ACORDATS PER LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL CONCURS DE 
MÈRITS PER ALS FUNCIONARIS I LES FUNCIONÀRIES DEL GRUP C (SUBGRUPS C1/C2), SECTOR 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, DE LES ESCALES SEGÜENTS: ESCALA DE SUPORT ADMINISTRATIU 
I ESCALA AUXILIAR BÀSICA DE SUPORT ADMINISTRATIU: COORDINADORS DE SERVEIS I 
CONSERGES D’AQUESTA UNIVERSITAT, CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE 10 DE FEBRER DE 2021 (DOGV 23-02-2021). 

 

A) CURSOS DE FORMACIÓ 

1. Es consideren cursos de formació genèrics: 

a) Els cursos de caràcter general que no tinguen relació directa amb el lloc de treball i 
estiguin relacionats amb algunes de les àrees de coneixement pròpies de 
l’organització o actuació de l’Administració. 

b) Tots els cursos d’informàtica, ja que són una eina de treball comú a tots els llocs de 
treball. 

2. Es consideren cursos de formació específics: 

a) els cursos referits a la prevenció de riscos laborals relacionats directament amb el 
lloc de treball (plans d’autoprotecció, primers auxilis, evacuació...) 

b) tots els cursos relacionats amb la direcció d’equips, qualitat, aptituds directives, 
relacions interpersonals, etc. 

c) tots els cursos d’informació a usuaris per estar directament relacionats amb els llocs 
de treball convocats. 

B) PER A LA VALORACIÓ DE L’AFINITAT DEL TREBALL DESENVOLUPAT., LA COMISSIÓ 
ESTABLEIX QUE L’AFINITAT AMB EL LLOC DE TREBALL ES VALORARÀ DE LA SEGÜENT 
FORMA: 

- 0,5 punts per any de servei a qui estiga ocupant llocs de Coordinador de Serveis. 

- 0,45 punts per any de servei a qui estiga ocupant llocs de Conserge. 

- 0,25 punts per any treballat com auxiliar de serveis (funcionari o laboral) i personal 
laboral del grup E (mosso de serveis, ordenança, bidell i telefonista). 

- 0,10 punts per any treballat com administratiu/va. 

C) Respecte al apartat “Altres mèrits” la Comissió Avaluadora decideix valorar amb criteris 
d’equitat els mèrits no inclosos als apartats anteriors i que estiguen relacionats amb els llocs 
de treball convocats. 

 
València, 23 de setembre de 2021 
 
La secretària       Vist i plau 
        El President 
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