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COMENTARIS SOBRE ACREDITACIÓ DELS MÈRITS 

CONVOCATÒRIES PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ PER COBRIR LES PLACES DE PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL DE LA CAIB 
 
 L’EBAP verificarà d’ofici els documents referents a titulació acadèmica i certificació 

acreditativa de la condició legal de discapacitat, i informes d’aptitud de la Direcció General 
d’Atenció a la Dependència, i els certificats de coneixements de llengua catalana (els expedits 
pel Govern, els ja homologats, i els que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció 
General de Funció Pública). 

 La CAIB incorporarà d’ofici els mèrits del seu personal que constin en el seu expedient 
personal, per la qual cosa NO SERÀ NECESSARI ACREDITAR-LOS. 

 Les convocatòries preveuen que els mèrits es poden comprovar en el portal de personal i, si 
pertoca, aportar nova documentació al Servei de Registre de Personal abans que finalitzi el 
termini per presentar sol·licituds. 

L’Administració recomana actualitzar i els mèrits al Servei de Registre de Personal, atès que 
si no hi consten s’hauran d’acreditar pel propi aspirant quan es facin els requeriments. 

S’ha habilitat un tràmit telemàtic a la seu electrònica de la CAIB per l’actualització: 

https://www.caib.es/seucaib/es/200/personas/tramites/tramite/864170 

 Sempre que l’aspirant no s’hi oposi expressament, l’Administració ha d’expedir d’ofici el 
certificat que acrediti els següents mèrits: 

- Certificat que acrediti els serveis prestats a la CAIB; 

- Acreditació dels exercicis superats en convocatòries anteriors; 

- Extracte dels triennis reconeguts al personal de la CAIB; 

- Extracte dels mèrits de formació que figuren en l’expedient personal. 

Si la persona aspirant s’oposa a la comprovació d’ofici o si, excepcionalment, l’EBAP no pot 
comprovar aquests documents, es podrà requerir a la persona interessada que els aporti. 

 Si s’actualitza l’expedient personal, l’EBAP i la CAIB podran acreditar d’ofici tots els 
mèrits de les convocatòries d’estabilització del seu personal, i llevat dels casos d’esmena no 
serà necessari aportar-ne nova documentació. 

 Si no es presenta la documentació acreditativa dels mèrits o si es dedueix que hi manca 
algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser nomenada personal 

https://www.caib.es/seucaib/es/200/personas/tramites/tramite/864170
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funcionari de carrera i les seves actuacions quedaran anul·lades (amb l’exclusió de les 
borses i d’indemnitzacions). 

 Els mèrits al·legats que no són susceptibles d’inscripció en l’expedient personal o que no 
són susceptibles de comprovació per part de l’Administració, o no constin en poder de 
l’EBAP o de la CAIB s’hauran d’acreditar per l’aspirant. 
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i Document preguntes freqüents procés estabilització: 5.- Tal i com disposen les bases, es recomana al personal CAIB actualitzar els 
mèrits al Servei de Registre de Personal per tal que en el moment oportú puguin ser incorporats d’ofici. En cas contrari, els mèrits 
es poden acreditar pel propi aspirant quan es facin els requeriments 


