
 

 
  

 
 
 
 
Annex 2 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ DELS EXPEDIENTS DE MÈRITS PER PART DEL TRIBUNAL 
 
1. Les al·legacions formulades s’hauran d’ajustar al model normalitzat publicat a tal efecte en la 

pàgina web de l’ICS i indicaran de manera clara i succinta el motiu pel qual es reclama i caldrà 
adjuntar la documentació acreditativa del mèrit que es sol·liciti que revisi el  tribunal qualificador, 
d’acord amb les observacions formulades pel tribunal i contingudes en el detall del mèrit que 
inicialment no ha estat objecte de valoració. 
 

2. D’acord amb el barem publicat en la convocatòria de referència, en la valoració dels mèrits el 
tribunal ha pres en consideració les puntuacions màximes de cadascun dels apartats del barem de 
manera que una vegada arribat al màxim de puntuació d’un apartat ja no s’ha continuat 
valorant més mèrits d’aquell apartat.  
El tribunal informa que no s’acceptaran al·legacions relatives a mèrits sobre els quals s’ha arribat 
al màxim de puntuació que estableix el barem publicat en la convocatòria per aquell apartat.   

 
3. Els certificats emesos en PDF que no s’han pogut verificar o comprovar pel tribunal qualificador a 

través de l’enllaç corresponent o dels quals no s’ha aportat un certificat validat i/o segellat per 
l’organisme emissor de la certificació no han estat objecte de validació i puntuació. Aquests 
certificats apareixeran en el gestor de currículum com a AII (Acreditació Incompleta o Incorrecta). 
Per tal que siguin valorats caldrà aportar en l’al·legació corresponent, d’acord amb el model 
normalitzat publicat al lloc web de l’ICS, l’enllaç o el certificat amb el segell de verificació que permeti 
comprovar-ne l’autenticitat.  
 

4. Els serveis prestats no realitzats a l’Institut Català de la Salut que no hagin estat acreditats amb el 
corresponent certificat de serveis prestats emès per l’organisme on va prestar serveis no han estat 
valorats.  
Les persones aspirants que vulguin esmenar aquest mèrit caldrà que presentin l’al·legació, d’acord 
amb el model normalitzat publicat al lloc web de l’ICS, adjuntant la documentació original que 
considerin adient. 
 

5. Aquelles activitats realitzades per les persones aspirants que no consten en el barem de mèrits de 
la present convocatòria no han estat puntuades.  
El tribunal informa que no s’acceptaran al·legacions relatives a mèrits que no consten en el barem 
publicat en la convocatòria.   
 

6. El tribunal només valorarà les al·legacions i documentació complementària a la documentació 
presentada inicialment durant el termini establert de presentació de documents, el qual es va iniciar 
el dia 16 de juny de 2021 i va finalitzar el dia 1 de juliol de 2021, ambdós inclosos, d’acord amb la 
diligència del tribunal qualificador, de data 8 de juny de 2021, que presentin les persones aspirants 
dins del termini establert en l’apartat 2n. d’aquesta diligència i que compleixin amb allò 
establert en les bases de la convocatòria i en les diligències del tribunal qualificador. 
Consegüentment, qualsevol altra documentació que hagi pogut ser presentada fora del termini 
establert no serà considerada. 

 
7. No apareixen en aquesta relació de puntuació de mèrits totes aquelles persones aspirants que han 

deixat de prestar els seus serveis de manera definitiva a l’Institut Català de la Salut per jubilació o 
han renunciat a participar en la convocatòria de manera tàcita o expressa. 

 
 
 
 
 
 


