
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE MÈRITS AL·LEGATS EN PROCESSOS SELECTIUS 

Nom i cognoms: 

DNI/NIE: 

Procés selectiu: 

Instruccions: 

1. L’ordre dels mèrits ha de seguir el format del document. 

2. S’han d’emplenar les dades que desitgeu que siguin valorades pel tribunal qualificador de conformitat amb el que preveuen 

les bases de la convocatòria. 

3. En cas de no al·legar mèrits, marqueu aquesta casella. 

 

2. Experiència professional (fins un màxim de 18 punts) Només es computarà la prestació de serveis a l’Administració Pública 

com a personal interí o temporal. 

Per serveis prestats amb caràcter temporal a l’Administració local convocant en una plaça del mateix grup, subgrup, escala, subescala, titulació i denominació (en el cas de personal funcionari) o 

categoria professional (per al personal laboral), desenvolupant funcions iguals o assimilades a la plaça convocada: 0,60 punts per mes treballat. 

Per serveis prestats amb caràcter temporal a l’Administració convocant en qualsevol altre càrrec, destinació, grup i subgrup o categoria professional i no meritats en els apartats anteriors: 0,20 punts 

per mes treballat.  

Per serveis prestats amb caràcter temporal a d’altres administracions públiques diferents de la convocant o empreses del sector públic, titulació i denominació (en el cas de personal funcionari) o 

categoria professional (per al personal laboral), desenvolupant funcions iguals o assimilades a la plaça convocada: 0,10 punts per mes treballat. 

Per serveis prestats a l’empresa privada / sector privat en un lloc d’igual o similar categoria i en funcions anàlogues a les de les places a cobrir: 0,05 punts per mes treballat. 
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2.2  Formació acadèmica i altres mèrits (fins un màxim de 2 punts)  

A.1. Formació reglada (fins a 0,5 punts) 

Especifiqueu l’especialitat 

    GFGM   

    CFGS   

    Diplomatura/Enginyeria o arquitectura tècnica   

    Grau universitari/llicenciatura   

    Màster   

 

A.2 Formació continua (fins a 1 punt) 
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A.3 Formació ACTIC o equivalent (fins a 0,25 punt) 

    Certificat de nivell bàsic 

    Certificat de nivell mitjà 
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    Certificat de nivell avançat 

 

A.4 Altres mèrits (fins a 2 punts) 

Superació d’un procés de selectiu convocat per l’Administració convocant: 

    Provisió de places del mateix grup, subgrup escala, subescala, categoria i denominació de la plaça convocada 

    Provisió de places d’altre grup, subgrup escala, subescala, categoria i denominació de la plaça convocada 

 

Declaro, sota la meva responsabilitat que: 

• Les dades incloses en aquesta declaració són certes. 

• Que disposo de la documentació original al·legada i que em comprometo a presentar-la davant l’Ajuntament de Sant Vicenç 

dels Horts en el moment que sigui requerida. 

• Que conec les conseqüències que comportaria la falsedat de la documentació presentada, sense perjudici de les 

responsabilitats penals, civils o administratives que haguessin donat lloc tal com s’estableix a l’article 69 de la Llei 39/2015, 

de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Per a que consti als efectes oportuns, signo la present declaració responsable. 

 

Sant Vicenç dels Horts,  

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT   
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