DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA
DE PROMOCIÓ INTERNA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES
BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR
SANITARI EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC (SUBGRUP C1)
(Núm. d’identificació de la convocatòria LAB-PI-2016. DOGC núm. 7272, de
22.12.2016)
Categoria:

TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN
LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC (SUBGRUP C1)

Una vegada finalitzat el termini per introduir al “Gestor de Currículum” el títol acadèmic al·legat per
participar en la convocatòria i els mèrits que siguin avaluables en aquesta convocatòria, en els
termes establerts en la diligència de 9 de març de 2018 d’aquest tribunal i en les bases generals i
específiques de la convocatòria, aquest tribunal qualificador
A C O R D A:
1r.

Obrir un termini de 15 dies naturals, que s’iniciarà el dia 4 d’abril de 2018 i finalitzarà el dia
18 d’abril de 2018, ambdós inclosos, per tal que únicament les persones aspirants que han
superat l’oposició, i que són les que figuren a la llista de persones aptes que figura a l’annex
1 de la diligencia de 9 de març de 2018 d’aquest tribunal, imprimeixin el currículum associat
a aquesta convocatòria, que s’obtindrà accedint a la fitxa personal de la convocatòria
(“Mèrits associats”), i presentin, juntament amb l’esmentat currículum imprès, la
documentació acreditativa del títol acadèmic al·legat per participar en la convocatòria així
com tots els mèrits que consten associats a la convocatòria.

2n.

En cas que hi hagi algun mèrit introduït al Gestor de Currículum que no figuri associat a la
convocatòria i que sigui anterior al 22.12.2016 i introduït abans del dia 20.03.2018, cal
indicar-ho per escrit identificant aquest mèrit amb la numeració corresponent i adjuntar-ho
amb la documentació que s’ha de presentar d’acord amb allò que preveu l’annex 1.

3r.

En l’annex 1 d’aquesta diligència es dona informació de la forma d’efectuar la impressió dels
mèrits associats a la convocatòria (currículum) i de la presentació de la documentació
esmentada.
Barcelona, 23 de març de 2018

Carmen Martin Romero
Secretària del tribunal

Annex 1
VALORACIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS
La valoració dels mèrits s’efectuarà a través de l’aplicatiu informàtic (SGRH) d’acord amb els
criteris adoptats pel tribunal.
Només seran valorables els mèrits obtinguts fins al dia 22.12.2016, d’acord amb allò que estableix
la base 5.3 de les bases generals.
NO es valorarà cap mèrit introduït al Gestor de Currículum que no s’hagi acreditat mitjançant la
corresponent fotocòpia compulsada, d’acord amb els termes que s’estableixen més avall.
Les persones aspirants que han superat l’oposició han de realitzar en el termini establert en
aquesta diligència els dos tràmits següents:

a)

IMPRESSIÓ DELS MÈRITS ASSOCIATS


b)

Per efectuar la impressió dels mèrits associats a la convocatòria cal:
o Accedir a la web de l’ICS http://ics.gencat.cat
o Clicar: “Treballeu a l’ICS”
o Clicar: “Sistema de gestió de recursos humans”
o Identificar-se a l’aplicatiu informàtic
o A l’apartat “Selecció i Provisió”, cal clicar: “Convocatòries de Selecció”
o A l’apartat de “Consultes” cal clicar: “Le meves inscripcions“
o Cal clicar la convocatòria corresponent.
o Cal clicar la pestanya “Mèrits associats”.
o Cal clicar el botó “imprimir”.

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ COMPULSADA


Documentació compulsada que cal presentar:
-

Títol acadèmic al·legat per participar en la convocatòria.

-

Mèrits que consten a la relació impresa de mèrits associats, amb excepció dels
serveis prestats a l’ICS i de la formació continuada del Pla de Formació de l’ICS
realitzada a partir de l’1.1.2013.



Forma de presentació de la documentació:

-

Cal aportar una còpia impresa dels mèrits associats.

-

Cal aportar tota la documentació acreditativa dels esmentats mèrits associats, en
format de fotocòpia compulsada.

La compulsa tindrà validesa en els casos següents:
a)
b)

c)



Quan hagi estat efectuada per l’òrgan emissor del document i hi consti la
identificació expressa de la persona que l’ha realitzat (nom i cognoms).
Quan hagi estat efectuada per un dels òrgans de l’ICS (òrgan receptor)
establerts a l’annex 3 i hi consti la identificació expressa de la persona que l’ha
realitzat (nom i cognoms).
Quan sigui una compulsa notarial.

Llocs de presentació de la documentació:
Cada persona aspirant s’haurà d’adreçar a la seva Unitat o Direcció de Recursos
Humans de les gerències territorials, que es detallen a l’annex 3 d’aquesta diligència,
per presentar la corresponent documentació.
A aquest efecte, l’horari serà de 9,00 a 14,00 hores de dilluns a divendres.

Annex 3
Gerència Territorial de l'ICS a Lleida
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Telf.: 973 24 81 00
Direcció d’Atenció Primària Lleida
Rbla. de Ferran, 44
25007 Lleida
Telf: 973 72 82 57
Gerència Territorial de l'ICS a Tarragona
Direcció Territorial de Recursos Humans
Edifici D (Cap Tarragonès) 2 ª Planta
C. del Dr. Mallafré i Guasch, 4
43005 Tarragona
Telf.: 977 25 32 10
Gerència Territorial de l'ICS a Barcelona
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Pg. de la Vall d'Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Telf.: 93 489 30 00
Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat
C. Balmes, 22 3a. planta
08007 Barcelona
Telf: 93 554 26 36
Gerència Territorial de l'ICS a Girona
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona
Av. de França, s/n
17007 Girona
Telf.: 972 94 02 00
Direcció d’Atenció Primària Girona
C. de Santa Clara, 33-35
17001 Girona
Telf: 972 20 00 00

Gerència Territorial de l'ICS a l'àrea Metropolitana Sud
Hospital Universitari de Bellvitge
Ctra. de la Feixa Llarga, s/n
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Telf.: 93 2607500
Hospital de Viladecans
Av. de Gavà, 38
08840 Viladecans
Telf.: 93 659 01 11
Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent
Hospital Duran i Reynals
Av. Granvia de l’Hospitalet, 199-203, 1ª planta
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Telf: 93 263 25 92
Gerència Territorial de l'ICS a l'àrea Metropolitana Nord
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona
Ctra. del Canyet, s/n
08916 Badalona
Telf.: 93 497 88 00
Direcció d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme
C. Sardana, s/n (cantonada John Lennon)
08915 Badalona
Tel: 93 489 84 16
Gerència Territorial de l'ICS a la Catalunya Central
C. Pica d'Estats, 13-15 (Pol. Ind. Sant Isidre III)
08272 Sant Fruitós de Bages
Telf: 93 693 00 40
Gerència Territorial de l'ICS a l'Alt Pirineu i Aran
C. Sant Jordi, 13
25620 Tremp
Tel: 973 65 22 60
Gerència Territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
C. de les Esplanetes, 14
43500 Tortosa
Telf.: 977 51 91 00
Direcció d'Atenció Primària Terres de l’Ebre
Av. Colom, 16-20
43500 Tortosa
Telf: 977 50 26 38
Centre Corporatiu
Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589
08007 Barcelona
Tel. 93 482 42 92

