
 

SOL·LICITUD D’EFECTES ECONÒMICS DEL RECONEIXEMENT 
DE LA CARRERA PROFESSIONAL* 
* Una vegada obtinguda plaça fixa en el Servei de Salut de les Illes Balears 
 

DESTINACIÓ SERVEI D’AVALUACIÓ I CARRERA PROFESSIONAL 

CODI DIR3 A04029526 
 
SOL·LICITANT 

Núm. doc. identitat  Nom  

Llinatge 1  Llinatge 2  

Adreça electrònica  Telèfon  

REPRESENTANT 

Núm. doc. identitat  Nom  

Llinatge 1  Llinatge 2  

Adreça electrònica  Telèfon  

Mitjà d’acreditació de la representació  REA  Un altre mitjà (cal acreditar-lo) 

 

EXPÒS: 

1. Que el Servei de Salut de les Illes Balears em va reconèixer administrativament el nivell  en la categoria 
professional del subgrup  de carrera 
professional en el procediment  . 

2. Que, pel que fa a l’aspecte administratiu de la carrera professional, segons el punt 23.4.b) de l’Acord de la 
Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el Text consolidat dels acords sobre el 
sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de 
Salut de les Illes Balears (ratificat per l’Acord del Consell de Govern d’1 d’abril de 2016, publicat en el BOIB 
núm. 42, de 2 d’abril de 2016), «només es consolidarà el nivell o grau de carrera en què el professional hagi 
estat classificat com a personal temporal quan obtengui la condició de personal estatutari fix en la mateixa 
categoria o en una altra categoria del mateix grup o subgrup sempre que la titulació exigida per accedir-hi 
sigui la mateixa a l’exigida en la categoria en què prestava serveis com a personal temporal, d’acord amb el 
que disposa el punt 22». 

3. Que, pel que fa a l’aspecte retributiu de la carrera professional, el 23.5.b.1) de l‘Acord esmentat estableix que 
el personal estatutari temporal classificat en un nivell de carrera professional com a personal temporal i que 
posteriorment adquireixi la condició de fix per primera vegada «percebrà la totalitat de les retribucions del 
complement de carrera corresponents al personal fix on va ser classificat». 

4. Que, tal com consta en el BOIB núm.  , de  , he obtingut una plaça de personal 
estatutari fix en el Servei de Salut de les Illes Balears en el concurs oposició per optar a places de la categoria 
de   . 

 
SOL·LICIT: 

Que es despleguin els efectes econòmics del nivell  de la carrera professional referit a partir de la presa 
de possessió de la plaça obtinguda com a personal estatutari fix. 

 
Lloc  Data 
 
 
 
 
[rúbrica] 


