DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU
PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA I
LES SEVES ÀREES ESPECÍFIQUES (PED.LLIURE-2018)
(Núm. d’identificació de la convocatòria: PED. LLIURE-2018. DOGC núm. 7583, de 21.3.2018)
Categoria: FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA I LES SEVES ÀREES ESPECÍFIQUES

Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions a la quarta prova (supòsit pràctic
situacional i test competencial) previst a la diligència d’aquest tribunal qualificador publicada el dia 14
d’octubre i verificat que els resultats publicats són correctes el tribunal procedeix a donar-los com a definitius.
De conformitat amb allò que preveuen les bases 8.1 de la convocatòria referenciada i la base 1.10 de les
bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de
l’Institut Català de la Salut (Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, (DOGC núm.6988 de 2.11.2015),
modificada per les Resolucions SLT/55/2018, d’11 de gener (DOGC núm. 7542 de 24.1.2018), la Resolució
SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643 de 15.6.2018) i la Resolució SLT/1514/2018, de 2 de juliol
(DOGC núm. 7657 de 5.7.2018), aquest tribunal qualificador,
ACORDA:
1r.

Donar per definitius els resultats de la quarta prova (supòsit pràctic i test competencial).

2n.

No realitzar la prova voluntària i no eliminatòria, prevista en la base 8.1.2 de la convocatòria.

3r

En relació als mèrits el tribunal determina obrir un termini que finalitzarà el dia 4 de desembre de
2019, per tal que només les persones que figuren a l’annex de la diligència del dia 17 de juliol de 2019,
és a dir totes les persones que hagin superat la tercera prova de caràcter eliminatori (casos clínics),
puguin revisar els mèrits introduïts al gestor curricular del SGRH i introduir aquells que no hi constin,
per tal que una vegada finalitzat aquest termini puguin ser associats automàticament a la convocatòria
(PED-LLIURE-2018) per la seva consideració en la valoració de mèrits, d’acord amb el barem de
mèrits publicat a l’annex 3 de la convocatòria. Informar que només es valoraran els mèrits obtinguts
fins a la data de publicació al DOGC de la convocatòria (21.3.2018) i informats en el gestor curricular
del SGRH com a màxim fins al dia 4 de desembre de 2019. Recordar que pel que fa a la formació
continuada únicament es valoraran aquells mèrits dels aspirants iniciats una vegada finalitzat el seu
període de formació d’especialista en pediatria i les seves àrees específiques.

4t

En finalitzar aquest termini el tribunal publicarà la diligència indicant la forma i el període d’obertura i
acabament del termini per a la presentació i acreditació dels mèrits previstos a les bases de la
convocatòria.

Barcelona, 20 de novembre de 2019

Lluís Quadrat Bosch
Secretari del tribunal

