
 

 
  

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL 
PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE 
TITULAT/ADA SUPERIOR SANITARI/ÀRIA EN ODONTOLOGIA (DOGC núm. 8005, DE 
19.11.2019)  

 
Codi d’identificació de la convocatòria:  ODONT-LLIURE-2019 

Resultats provisionals del concurs de mèrits  

 
Una vegada valorats els mèrits aportats per les persones aspirants que han superat 
l’oposició de la convocatòria referenciada, d’acord amb l’establert en la diligència d’aquest 
tribunal qualificador, de data 10 de març de 2022. 
 
De conformitat amb allò que estableix la base 8.2 de la convocatòria referenciada i les bases 
6.2.2.1 i 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 24.1.18); SLT/1236/2018, de 18 de maig, 
(DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i SLT/1514/2018, de 2 de juliol, (DOGC núm. 7657, de 
5.7.2018), aquest tribunal qualificador, 
 
 
ACORDA:  
 
1r. Donar publicitat dels resultats provisionals de la valoració de mèrits de la fase de 

concurs, d’acord amb la llista que figura a l’annex 1 d’aquesta diligència, així com dels 
criteris establerts per aquest tribunal, els quals consten a l’annex 2 d’aquesta diligència.  

 
2n. Obrir un termini de 10 dies hàbils, del dia 01 de juliol de 2022 fins el dia 14 de juliol 

de 2022, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants puguin formular les 
al·legacions que considerin oportunes, utilitzant el model normalitzat que a aquest 
efecte s’ha publicat en el lloc web de l’ICS, en els termes establerts en la base 1.10 de 
les bases generals esmentades anteriorment, en qualsevol dels registres S@rcat de 
l’Institut Català de la Salut. 

 
 El model normalitzat d’al·legació es podrà descarregar en el següent enllaç del lloc 

web de l’ICS http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/30962 
 

Per tal de facilitar i agilitar la tasca del tribunal qualificador en la comprensió i revisió de 
les al·legacions presentades, es demana que l’al·legació es formuli utilitzant el model 
normalitzat publicat en el lloc web de l’ICS així com, s’eviti complimentar-la escrita a mà. 
 
El tribunal no tindrà en consideració les al·legacions que es presentin fora del 
termini anterior establert i que no s’ajustin al model normalitzat que s’ha posat a 
disposició per a fer aquest tràmit. 

 
3r. Les persones aspirants que vulguin accedir al detall del seu expedient de qualificació i 

valoració del concurs de mèrits ho podran fer seguint les instruccions que es detallen a 
l’annex 3 d’aquesta diligència.   

 
 
 
 

http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/30962


4rt.Tots aquells mèrits que figuren al Gestor de Currículum com a AII (acreditació incompleta 
o incorrecta) o com a No Validats, no han estat objecte de valoració per part del tribunal,
atès que el mèrit al·legat o presentat no s’ajusta als requeriments previstos a les bases
de la convocatòria o a l’esmentada diligència del tribunal qualificador.
Per tal que aquests mèrits siguin validats en fase de reclamació la seva acreditació
documental haurà d’ajustar-se als criteris previstos en les esmentades publicacions i amb
l’annex 2 d’aquesta diligència.

Barcelona, 

José Luis García Romero 
Secretari del tribunal 



CONVOCATÒRIA: ODONT-LLIURE-2019
CATEGORIA: Odontologia ESPECIALITAT: ODONTOLEG EAP

FASE: Concurs/Oposició TIPUS DE FASE: Lliure

LLISTA PROVISIONAL NOTES DE CONCURS
PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM NIF NOTA

ABIAD MONGE LAIA 0388XXXXX 35,593

AGUILAR DURAN LAURA 0365XXXXX 29,630

ALGORA LÓPEZ ANNA 0467XXXXX 29,667

ALTADILL LAVERNIA JOSEP 0478XXXXX 7,525

ALVAREZ MARCOS SANDRA 0435XXXXX 0,000

ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 0719XXXXX 52,016

AMAT VIDAL ALEIX 0467XXXXX 58,307

ARMENGOL PUNZANO MARTA 0533XXXXX 0,000

ARNALDO MARIEL ANDREA 0457XXXXX 30,992

BALDERAS FERRERA REBECCA 0529XXXXX 40,274

BALIN MILAN RUT 0467XXXXX 20,953

BARROSO ANTÓN NÚRIA 0479XXXXX 26,062

BLANCA SANGUESA GUILLEM 0476XXXXX 45,083

BOMBILA ESTRADA NURIA 0477XXXXX 54,241

CABEZAS FERNANDEZ ANA MARIA 0431XXXXX 46,870

CALLE MOLINA RUBEN 0435XXXXX 55,818

CALLÍS PRIVAT MARTA 0403XXXXX 61,550

CALVO zuluaga XAVIER 0461XXXXX 6,590

CAÑADA PEREZ ANIOL 0415XXXXX 21,705

CARVAJAL POVEDANO PEDRO 0776XXXXX 27,036

CEÑA AREVALO DIANA 0479XXXXX 3,420

CIRERA ESTADELLA ANDREA 0479XXXXX 40,567

CLARET SOLER GEMMA 0393XXXXX 4,600

CODINA SALAMÓ MARIA 0478XXXXX 17,610

COLOMER LUESMA LAURA 0476XXXXX 6,420

COMAS CALONGE AIDA 0415XXXXX 18,739

COTS COROMINAS ESTER 0773XXXXX 67,080

CUADRAS MIRET ÀNGELA 0478XXXXX 25,770

DE VEGA MARTINEZ GEMMA 0440XXXXX 65,425

DENIA SAMPER DANIEL 0728XXXXX 13,550

DIEZ RODRIGO NATÀLIA 0479XXXXX 25,480

ELORZ PANISELLO ANGELA 0476XXXXX 43,472

ESPINOSA BENITEZ ISAAC 0403XXXXX 53,050

FABREGAS ROSELL JOSEP FRANCESC 0461XXXXX 44,456

FERNANDEZ ESCANILLA AURORA 0466XXXXX 62,870

FERNÁNDEZ MARTIN LLÀTZER 0477XXXXX 0,000

FULL: 1 / 3

DATA: 30/06/2022 
12:47:35

ANNEX 1



FONT COSTA IMMACULADA 0793XXXXX 19,386

FONT I MUÑOZ AURA 0524XXXXX 29,770

FRANQUET AROCAS MARTA 0431XXXXX 45,927

GARCIA FERNÁNDEZ NÚRIA 0469XXXXX 0,300

GARCIA GONZÁLEZ NÚRIA 0532XXXXX 7,030

GARCIA PALMA LAURA 0521XXXXX 59,042

GARCIA SANCHEZ-PANIAGUA MERITXELL 0467XXXXX 47,393

GARCIA VILLA CRISTINA 0456XXXXX 26,200

GIUNTA Giunta MARIA ELENA X340XXXXX 57,457

GOMEZ ADILLON MERCEDES 0437XXXXX 33,858

HENRIQUEZ TAVARA NORMA 0471XXXXX 56,342

JAEN SEIRE ANNA 0476XXXXX 29,445

LAHOZ HERRANZ MARTA 0476XXXXX 42,695

LLOVERAS DILME JOSEP 0403XXXXX 37,902

LLOVERAS DILME ROGER 0403XXXXX 58,582

LOPEZ ACEDO JESSICA 0467XXXXX 24,735

LÓPEZ ÁLVAREZ LAURA 0464XXXXX 6,755

LOZANO PORRAS ANABEL 0467XXXXX 10,370

LUQUE RIBAS MARTA 0393XXXXX 0,900

MACIAS DOMINGUEZ ANA ISABEL 0465XXXXX 36,050

MARÍN QUESADA SARA 0476XXXXX 3,000

MARTIN GUIVERNAU BEATRIZ 0477XXXXX 52,879

MARTINEZ PASCUAL ANNA 0384XXXXX 51,158

MASIP BRU ROGER 0399XXXXX 5,000

MATEOS BUENO MARIA TRANSITO 0174XXXXX 37,983

MENDEZ RODRIGUEZ SANDRA 0464XXXXX 68,621

MERLOS GIL ALEXANDRA 0469XXXXX 16,170

MONEO VILALTA NEUS 0523XXXXX 67,182

MONSERRAT SERRANO NURIA 0394XXXXX 2,100

MUNDET RIERA NÚRIA 0440XXXXX 4,040

MUSCAT TEJEDOR CARLA 0522XXXXX 15,350

NERBON BURGUERA OFELIA 0735XXXXX 56,988

OCHOA GIANINETTO MARIANA DEL CARMEN 0481XXXXX 31,060

PADULLES GASPAR CARLOTA 0478XXXXX 11,120

PAULO RODRIGUEZ BERTA 0532XXXXX 22,009

PÉREZ BENITO OLGA 0471XXXXX 56,786

PORTELLA SANTOLARIA ROGER 0393XXXXX 63,084

PRÍNCEP ARISÓ CRISTINA 0469XXXXX 11,070

REBOLLO CAÑETE MARIA JESUS 0365XXXXX 29,955

REQUEIJO REGUEIRA SILVANA 0444XXXXX 32,020

RODRIGUEZ ARISA FRANCESC XAVIER 0771XXXXX 52,929

FULL: 2 / 3

DATA: 30/06/2022 
12:47:35



SÁNCHEZ BRESCÓ EVA 0478XXXXX 0,600

SÁNCHEZ NOGUERA MIGUEL ÁNGEL 0469XXXXX 9,000

SAURI ALCUBIERRE MARINA 0478XXXXX 25,705

SERRA PINOS JUDIT 0476XXXXX 60,096

SIMON SOTELO ALDARA 0476XXXXX 5,290

TERRADES OLIVER MARIA 0440XXXXX 72,622

TOLDOS BALLESTEROS M NIEVES 0483XXXXX 59,348

TOMás FERRER NURIA 0467XXXXX 57,477

TORRA MONENY MARTA 0393XXXXX 1,300

TORREJON MARTINEZ SONIA 0435XXXXX 14,780

TORREJON MOYA AINA 0478XXXXX 0,925

TORRES MARTIN CARLOS 0474XXXXX 27,600

VIAPLANA GUTIERREZ MARTA 0478XXXXX 33,312

VICENTE BALLESTEROS OLAYA 0536XXXXX 20,515

VILLAS CACERES NURIA 0467XXXXX 33,870

TOTAL: 92

FULL: 3 / 3

DATA: 30/06/2022 
12:47:35



 

 
  

 
 
 
 
 
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 mèrit concret que es reclama i el 
motiu i, si s’escau, caldrà adjuntar la documentació acreditativa només del mèrit concret que es 
sol·liciti que revisi el  tribunal qualificador perquè no ha estat objecte de valoració, d’acord amb les 
observacions formulades pel tribunal i contingudes en el detall del mèrit en el gestor de currículum 
de l’aplicació informàtica SGRH. 
 

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 s’ha assolit la puntuació màxima 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’hagi 
assolit el 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 original 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 es 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 
emès per l’òrgan competent on va prestar els serveis en què s’acrediti, la categoria, els períodes i 
els dies de serveis prestats. 
 

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 durant el termini establert de presentació de documents, del 21 de març de 2022 fins al 

dia 4 d’abril de 2022, ambdós inclosos, d’acord amb la diligència del tribunal qualificador, de data 
10 de març de 2022, que presentin les persones aspirants dins del termini establert en la 
present diligència i que compleixin amb allò establert en les bases de la convocatòria i en les 
diligències del tribunal qualificador. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
Annex 3 
 
ACCÉS AL DETALL DE LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL 
 
Per accedir al detall de la puntuació provisional caldrà seguir les següents passes:  
 

 Cal accedir a l’aplicació informàtica SGRH amb l’usuari i contrasenya propi de la persona 
aspirant.  

 Clicar a Convocatòries de Selecció  

 Quan surt la pàgina Què vols fer? clicar a les meves inscripcions (2a opció situada a la dreta):  

 Des de les meves  inscripcions accedir a ODONT-LLIURE-2019. 

 Clicar al requadre Puntuació de Mèrits i Mostrar dades provisionals. (Annex 4 detall de les 
pantalles d’accés al detall de la puntuació). 

 
Us apareixerà un PDF amb el detall de la puntuació provisional que heu obtingut en què constarà el 
mèrit puntuat i tres columnes:  

 La primera columna amb la puntuació calculada 

 La segona columna amb la puntuació màxima que es pot obtenir de cada apartat 

 La tercera columna conté la puntuació valorada que és la obtinguda en funció dels mèrits 
de cada persona aspirant.  

 
En color taronja apareixen remarcades les puntuacions corresponents a cada apartat del barem que 
es concreta de la manera següent: 

1. Formació que inclou la formació reglada (expedient acadèmic, màster universitari i doctorat) i la 

formació continuada relacionada amb la categoria (màsters i postgraus de títols propis; cursos, 

tallers, seminaris i cursos en jornades amb aprofitament, de màxim 100 hores/curs i 500 

hores/any), fins a un màxim de 30 punts.  

2. Experiència professional, fins a un màxim de 50 punts.  

3. Docència, fins a un màxim de 20 punts. 

4. Activitats científiques, fins a un màxim de 15 punts.  

5. Altres mèrits addicionals: per haver superat la fase d’oposició de la darrera convocatòria de l’ICS 

de la mateixa categoria; nivell D de llengua catalana; llengua anglesa i ACTIC, fins a un màxim de 

25 punts.  

 

Al final del PDF consta en color verd la puntuació obtinguda per la persona aspirant fins a un màxim 
de 100 punts.  
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