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ANNEX 1 
BAREM DE MÈRITS 

 
1.- Valoració del curs bàsic de capacitació,  
Només es valoraran els cursos expedits o homologats per l’EBAP, amb actualització inferior a tres 
anys. La valoració per la possessió del curs bàsic de capacitació serà el resultat de multiplicar- ne la 
nota per un determinat coeficient, fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb els criteris que s’indiquen 
a continuació: 
 
a) Per ser funcionari interí en la data de finalització del termini per presentar la sol·licitud de 
participació, o bé haver prestat serveis com a policia turístic o auxiliar de policia turístic durant un 
període mínim de 5 mesos de manera continuada dins una temporada completa a l’Ajuntament 
d’Algaida, el coeficient multiplicador serà 1.  
 
b) Per als aspirants que no han renunciat a cap nomenament anterior com a policia local o turístic en 
un altre municipi, el coeficient multiplicador serà 0,75. 
 
c) Per als aspirants que hagin renunciat a un nomenament anterior com a policia local o turístic en un 
altre municipi, el coeficient multiplicador serà 0,50. 
 
2.- Valoració dels serveis prestats. 
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 12 punts, d’acord amb els criteris següents: 
 
a) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts com a policia local o turístic a les Illes 
Balears: 0,07 punts per mes, fins a un màxim de 8 punts. 
 
b) Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en altres categories de cossos o forces de 
la seguretat pública de l’Estat espanyol: 0,035 punts per mes, fins a un màxim de 4 punts. 
 
La data de referència per a la valoració serà la de la finalització del termini per presentar la sol·licitud 
de participació.  
 
3.- Antiguitat. 
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 4 punts, d’acord amb els criteris següents: 
 
Per cada mes complet de serveis prestats i reconeguts en qualsevol categoria de funcionari de 
carrera: 0,2 punts per any. 
 
La data de referència per a la valoració serà la de la finalització del termini per presentar la sol·licitud 
de participació. 
 
4.- Estudis acadèmics oficials. 
Per la possessió de titulacions acadèmiques oficials superiors a l’exigida per a la categoria a la qual 
s’accedeix. La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es valori el de nivell inferior necessari 
per obtenir-lo. S’exceptua el cas en que les titulacions corresponguin a branques diferents. 
 
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 6 punts, d’acord amb els criteris següents: 
 
a) BUP, Batxillerat o equivalent: 2,5 punts. 
 
b) Per cada titulació de tècnic superior de formació professional, F.P. II o 
equivalent: 0,5 punts. 
 
c) Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura 
tècnica, enginyeria tècnica o equivalent: 3,5 punts. 
 
d) Per cada titulació acadèmica de llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o equivalent: 5 
punts. 



 

O:O:O:O:\\\\ComúComúComúComú\\\\PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL\\\\POLICIPOLICIPOLICIPOLICIAAAA\\\\2014 Convocatòria Borsí2014 Convocatòria Borsí2014 Convocatòria Borsí2014 Convocatòria Borsí\\\\ANNEX 1.DOCANNEX 1.DOCANNEX 1.DOCANNEX 1.DOC                        Pàgina Pàgina Pàgina Pàgina 2222 de  de  de  de 3333            

 
e) Per cada títol de doctor: 1 punt. 
 
Només es valorarà la possessió dels títols de nivell superior, a l’exigit per a l’accés a la categoria a la 
qual s’accedeix. 
 
La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es valori el de nivell inferior, llevat del cas que les 
titulacions corresponguin a branques acadèmiques distintes. No obstant això, les puntuacions dels 
apartats a) i b) s’han d’acumular, com també les puntuacions dels apartats d) i e). 
 
5.- Valoració dels coneixements de llengües. 
5.1. Coneixements orals i escrits de la llengua catalana. 
Es valoraran els certificats expedits per l’EBAP, els expedits o homologats per la Direcció General de 
Política Lingüística, els expedits per l’Escola Oficial d’Idiomes, i també els certificats reconeguts 
d’acord amb la normativa autonòmica, fins a una puntuació màxima de 2 punts: 
 
a) Coneixements mitjans (certificat C1): 1,50 punts. 
b) Coneixements superiors (certificat C2): 1,75 punts. 
c) Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 0,25 punts. 
 
Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge 
administratiu, en què la puntuació s’acumularà a la de l’altre certificat que s’aporti.  
 
5.2. Coneixements d’altres llengües. 
Es valoraran els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial d’altres 
comunitats autònomes o estrangera, expedits o homologats per escoles oficials d’idiomes o escoles 
d’administració pública, fins a un màxim de 4 punts, d’acord amb els criteris de puntuació que 
s’indiquen a continuació: 
 
a) Primer curs de l’escola oficial d’idiomes o nivell inicial de l’EBAP: 1 punt. 
b) Segon curs de l’escola oficial d’idiomes o nivell elemental de l’EBAP: 1,25 punts. 
c) Tercer curs de l’escola oficial d’idiomes o nivell mitjà de l’EBAP: 1,50 punts. 
d) Quart curs de l’escola oficial d’idiomes: 1,75 punts. 
e) Cinquè curs de l’escola oficial d’idiomes: 2 punts. 
 
Per una mateixa llengua només es valoraran les titulacions de nivell superior. 
 
6.- Valoració dels cursos de formació. 
Només es valoraran els cursos expedits o homologats per l’EBAP, per les universitats, escoles 
universitàries i entitats promotores de formació contínua, com també els impartits en altres centres de 
formació oficials de seguretat pública o qualsevol administració pública, sempre que estiguin 
degudament documentats i expedits per l’entitat. 
 
En el cas que es presentin dubtes sobre la puntuació que s’ha d’atorgar a algun certificat o sobre la 
seva validesa, es podrà sol·licitar un informe a l’Institut d’Estudis Baleàrics.  
 
6.1. Formació relacionada amb l’àrea professional. 
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 4,5 punts. Es valoraran, per a cada lloc de treball, les 
accions formatives sempre que estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc a 
què s’accedeix. En concret, només es valoraran els cursos referits a les àrees professionals de 
policia, seguretat, emergències i salvament, d’acord amb els criteris que s’indiquen a continuació: 
 
a) Per cada certificat d’aprofitament: 0,005 punts per hora. 
b) Per cada certificat d’assistència: 0,0025 punts per hora. 
c) Per cada certificat d’impartició de cursos d’accions formatives relacionades amb les funcions 
pròpies del lloc al qual s’accedeixi: 0,0075 punts per hora. 
 
6.2. Formació no relacionada amb l’àrea professional. 
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La puntuació màxima d’aquest apartat és de 2 punts, amb la puntuació que s’indica a continuació: 
 
a) Per cada certificat d’aprofitament: 0,005 punts per hora. 
 
b) Per cada certificat d’assistència: 0,0025 punts per hora. 
 
7.- Valoració dels reconeixements honorífics. 
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 3,5 punts, d’acord amb els criteris següents: 
 
a) Per cada medalla al mèrit policial prevista per la normativa: 
- 2 punts per cada medalla amb distintiu blau. 
- 1 punt si el distintiu és blanc. 
- 0,5 punts si el distintiu és verd. 
 
b) Per cada felicitació lliurada pel Ple o la Junta de Govern de l’Ajuntament: 0,35 punts. 
 
c) Per cada felicitació lliurada per la batllia: 0,25 punts. 
 
S’ha d’acreditar mitjançant un certificat expedit per l’ajuntament corresponent. 
 
8.- Altres mèrits que ha de determinar la Corporaci ó. 
Prova de coneixement del Terme Municipal d’Algaida (història, serveis, carrers, llocs de interès, 
camins, etc...) que consistirà en 20 preguntes tipus test amb tres opcions per resposta i amb una sola 
correcte. Les respostes errònies no descompten de la nota final. 
Aquesta prova es realitzarà dins els 30 dies hàbils següents a la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds i serà proposada pels membres del Tribunal. La data i lloc de celebració de 
la prova es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal. Puntuació màxima: 6 
punts. 
 
 
 
Els empats es dirimiran atenent successivament els criteris següents: 
a) Temps de feina feta prèviament en la mateixa categoria. 
b) Més edat. 
c) Sorteig. 
 


