En la pròxima convocatòria del procediment ordinari de carrera professional per al
personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears es valoraran —a més dels
serveis prestats— els mèrits de formació, docència i recerca segons el barem aprovat
per la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 de
juliol de 2017 (BOIB núm. 92/2017).
Per això convé que tot el personal estatutari que tengui la intenció de participar en
aquesta primera convocatòria ordinària de carrera* sol·liciti a l’Escola Balear
d’Administració Pública (EBAP) el certificat que acrediti l’activitat formativa si ha
participat en accions formatives de l’EBAP.
* És a dir, el personal que el 30 de juny de 2016 o el 30 de juny de 2017 hagi complit 5 anys per canviar
de nivell o per ascendir per primera vegada al nivell I, de conformitat amb el Text consolidat dels acords
de carrera (BOIB núm. 42/2016).

Presentar aquest certificat juntament amb la sol·licitud de carrera substituirà la
presentació individualitzada de tots els documents justificatius de les accions
formatives de l’EBAP.
L’adreça URL per cursar telemàticament la sol·licitud del certificat és
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1176313
Important: el certificat s’enviarà a l’adreça electrònica del sol·licitant que consti en el
Registre de l’EBAP. Per tant, en el tràmit de sol·licitud comprovau quin correu hi
consta; si no és correcte o preferiu canviar-lo, teniu l’opció de rectificar-lo.
Recordam que en aquest procediment ordinari només es valoraran els mèrits de
formació, docència i recerca obtenguts fins al 30 de juny de 2016 o fins al 30 de juny
de 2017 (segons el cas). Per tant, ja podeu sol·licitar el certificat independentment de
la data en què es publiqui la convocatòria.
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