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Com consultar la valoració dels mèrits en la Web del Candidat 
 

Introducció 

Aquest document és un manual de suport per facilitar als opositors la comprensió de la Web del Candidat 
pel que fa a la valoració dels mèrits al·legats. L’objectiu és descriure com s’estructura la web i la informació 
que aporta sobre l’opositor. 
 

Quina informació aporta la pàgina «Gestió d’oposicions»? 

 
 
 
 
Una vegada seleccionada aquesta opció es mostra un resum de la categoria (o categories) 
en què l’opositor ha participat. Triau la que us interessi clicant sobre la icona de les ulleres.  
 

 
 
 

  

Seleccionau 

«Gestió de 

convocatòries» 



 

Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció Pàgina 2 de 5 

Aleshores el sistema mostrarà els detalls de la convocatòria en tres pestanyes: 
«Documentació aportada», «Baremació» i «Elecció de places». 
 

Documentació aportada 
 

 
 
En aquesta pestanya es mostra la llista dels documents aportats per l’opositor, incloent-hi 
els serveis prestats en el Servei de Salut de les Illes Balears, i s’indica si han estat 
acceptats o no per a aquesta categoria. Heu de tenir en compte que, pel que fa als serveis 
prestats, figuren en dues pestanyes diferents segons si s’han prestat dins o fora del Servei 
de Salut de les Illes Balears. No és possible l’encavalcament dels serveis. 
 

 
 
Heu de tenir en compte que en les categories en què hi havia una borsa prèvia a la 
convocatòria de les oposicions s’ha recollit la informació que ja figurava en la Web de 
Borsa. Per tant, es pot donar el cas que hi hagi mèrits acceptats en la borsa que no han 
estat valorats si no s’han acreditat per a l’oposició, i per això figuraran com a rebutjats. 
 
També pot ocórrer que algun mèrit figuri amb l’abreviació «COP» en la descripció, que 
significa que aquest mèrit ha estat corregit per a l’oposició; és a dir, la informació que 
constava en la Web de Borsa contenia algun error o no era exacta, i per això és rebutjat i 
es duplica el mèrit amb la informació correcta per a l’oposició, on és valorat (si escau). 
 
La pestanya «Documentació aportada» es desglossa en subpestanyes, en les quals 
figuren els documents aportats per l’opositor i s’indica si han estat acceptats per a aquesta 
categoria o rebutjats (i el motiu del rebuig). Heu de tenir en compte que pot haver-hi més 
d’un motiu de rebuig encara que només se’n mostri un. 
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Baremació 

 
 
En aquesta pestanya es mostra la documentació acceptada i la puntuació obtinguda. 
Es desglossa en dos quadres, «Desglossament de la puntuació» i «Detall de la formació 
puntuada». 
 

 
 
En el quadre superior, «Desglossament de la puntuació», es mostra la puntuació total 
aconseguida per l’opositor en cadascun dels ítems establerts en el barem. Es divideix en 
tres columnes:  

1) «Clau», en la qual apareix un codi. 

2) «Descripció», que descriu cada codi, que correspon a un ítem del barem. 

3) «Punts», que indica la puntuació total obtinguda per cadascun dels ítems descrits.  
 

 
 
  

3 

Baremació Elecció de places Documentació aportada 

1 2 3 



 

Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció Pàgina 4 de 5 

Exemple 1: 
L’ítem «Z020 | FORMACIÓ | 5,37100» significa que l’opositor ha obtingut 5,371 punts en 
l’apartat de formació. 
 

 
 
En el quadre inferior, «Detall de la formació puntuada», es concreta la informació del 
quadre superior, de manera que es mostra la puntuació de cada curs, article, activitat 
científica, etc., que s’ha acceptat. 
 

Exemple 2: 
L’ítem «Z035 | Activitats formatives relacionades directament amb el contingut de la 
categoria (CFC o LRU-certificats d’aprofitament) | 0,06000» significa que l’opositor ha 
obtingut 0,06 punts en aquest subapartat. 
 
Per saber quins cursos estan integrats en el subapartat Z035 fixau-vos en tots dos 
quadres. 
 
Atenció! Per veure el desglossament de puntuació per curs heu de situar-vos en la 
pestanya corresponent (en aquest exemple es tracta de «Docència»). 
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Tant en el quadre «Desglossament de la puntuació» com en el quadre «Detall de la 
formació puntuada» podeu ordenar qualsevol de les columnes clicant en l’encapçalament, 
i així us serà més fàcil trobar un mèrit i saber-ne el valor; també podeu ordenar els mèrits 
per saber només quins són els rebutjats i el motiu del rebuig. 
 

 
 

 

 

https://www.caib.es/ibscandidat/j_security_lang?lang=ca

