Annex 12
Tràmit per esmenar deficiències i formular al·legacions a les llistes provisionals
d’admesos i exclosos
Nom i llinatges

Núm. doc. identitat

Categoria professional
Gerència on vaig registrar la sol·licitud
EXPÒS:

 Que estic exclòs/exclosa de la llista provisional de la Resolució del director general del Servei de Salut

de les Illes Balears del personal que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professional a
una categoria professional determinada pel motiu següent senyalat i que present la documentació
corresponent per esmenar-ho [senyalau-ho amb una X]:

Causa de l’exclusió



Sol·licitud registrada fora de termini



Sol·licitud telemàtica no registrada
en paper



No vaig signar la sol·licitud



No estic en l’àmbit d’aplicació de l’Acord



No estic en actiu com a personal estatuari
fix o temporal en els períodes establits
en la base 4.2.b de la convocatòria



No acredit cinc anys de serveis prestats
computables (es computen
fins al 31/12/2015)

Forma d’esmena



Acredit haver presentat la sol·licitud
dins el termini



Acredit haver presentat la sol·licitud
dins el termini registrada en paper







[Heu d’adjuntar una fotocòpia compulsada de la sol·licitud
amb el segell de registre d’entrada corresponent]

[Heu d’adjuntar una fotocòpia compulsada de la sol·licitud
amb el segell de registre d’entrada corresponent]

Manifest expressament la voluntat de participar
en el procediment extraordinari de carrera
professional
Acredit documentalment que som personal
inclòs en la base 2 de la convocatòria
[Heu d’adjuntar l’original o una còpia compulsada del
nomenament que acrediti aquesta condició]

Acredit documentalment que vaig prestar serveis
en els períodes establits en la base 4.2.b de la
convocatòria [Heu d’adjuntar l’original o una còpia
compulsada del certificat que acrediti aquesta condició]



Present un document que justifica que tenc els
cinc anys, com a mínim, de serveis computables
que vaig indicar

Causa de l’exclusió



Som personal estatutari i no he demanat
el reingrés abans que venci el termini
per presentar sol·licituds, o no hi he
reingressat efectivament en el moment
en què va poder ser efectiu



Altres motius

Forma d’esmena



Acredit com a justificant una còpia compulsada
de la resolució de reingrés o una còpia del
document d’haver-lo sol·licitat dins el termini i, si
s’ha escaigut, de la presa de possessió que
acredita el reingrés efectiu.

 Que, d’acord amb el que consta en l’apartat de reconeixement de carrera del web del Servei de Salut,

no s’han validat els següents serveis prestats o previs que vaig introduir telemàticament en la sol·licitud
de carrera pel motiu següent:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Per això faig les següents AL·LEGACIONS:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
A l’efecte d’acreditar els serveis esmentats present aquesta documentació:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Per això SOL·LICIT:
 Que considereu esmenat el defecte que ha motivat excloure’m i, consegüentment, m’inclogueu en la
llista definitiva d’aspirants admesos.
 Que valoreu els serveis previs o prestats que no s’han computat d’acord amb les al·legacions que he fet
i la documentació que he presentat.
 Altres...............................................................................................................................................
............................... , ...... d .............................. de 20 .....
[rúbrica]
DIRECCIÓ GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
No oblideu signar aquest document.

