Annex 7
Instruccions per comprovar la validació de serveis previs i prestats al·legats
pels interessats
Per comprovar si l’Administració ha validat o no els serveis al·legats pels
interessats, aquests han d’accedir al web del Servei de Salut de les Illes Balears
(www.ibsalut.es), concretament a l’àrea destinada als Professionals /Recursos
humans/ Carrera professional/ Tràmit reconeixement de carrera 2016/
Períodes validables. L’accés es farà mitjançant l’usuari U i la contrasenya
corresponent o en la forma en que en el seu dia es va accedir al tràmit per
sol·licitar la carrera.
A continuació es visualitzaran els apartats corresponents als “Períodes
validables” i als “Períodes no validables” respectivament, on consta l’estat de
la revisió dels serveis esmentats.
Cal tenir en compte que dins l’apartat de períodes validables es visualitzen tots
els períodes corresponents a la vida administrativa sense limitació de dades.
No obstant això, únicament són computables els serveis validats compresos
entre el 31 d’octubre de 2006 fins el 31 de desembre de 2015, amb les
excepcions previstes en la base 3.1 de la convocatòria (personal que hagi
acreditat serveis prestats computables anteriors a la data d’inici, amb l’única
finalitat de completar el període de deu anys per poder accedir fins a dos graus
o nivells i personal homologat d’altres serveis de salut, la data d’inici del
còmput és la del reconeixement del seu darrer grau o nivell pel servei de salut
d’origen)
1. Períodes validables
En l’apartat corresponent als períodes validables es mostrarà una taula que
indica els serveis que l’Administració ha validat perquè els ha considerat
correctes; No obstant això, únicament es podran computar per a calcular el
nou nivell de carrera els períodes inclosos en les dates a que es fa referència
en l’apartat anterior.
2. Períodes no validables
2.1. En l’apartat corresponent als períodes no computables es mostren els
serveis que l’Administració no ha validat i a la columna “estat de la
validació” en consta el motiu per alguna de les causes següents:

a) Pendent de documentació: d’acord amb la base 7.2.b.3 de la
convocatòria, l’interessat diu que ha presentat amb la sol·licitud de
participació en aquest procediment extraordinari de carrera una
còpia compulsada del document acreditatiu d’haver sol·licitat
l’annex 1, corresponent al certificat de serveis previs de la Llei
70/1978, o altre document previst en les bases, però encara no
l’ha aportat.
b) Rebutjat per no acreditar-lo documentalment: l’interessat no ha
acreditat els serveis d’acord amb les bases de la convocatòria o no
ha presentat les còpies compulsades corresponents, tal com
estableixen les bases de la convocatòria. Per esmenar-ho ha
d’aportar en la fase d’al·legacions l’original o una còpia
compulsada de l’annex 1 corresponent.
c) Rebutjat per període incorrecte: l’interessat ha introduït dades
com a serveis previs en altres administracions que no coincideixen
amb l’annex 1 que ha adjuntat, o ha transcrit incorrectament en
l’aplicació informàtica les dades que consten en l’annex esmentat.
d) Rebutjat per període no computable: Si es tracta de períodes
rebutjats per períodes no computables d’acord amb l’establert en
l’apartat 3.1.c de la convocatòria. En la fase d’al·legacions
l’interessat podrà justificar documentalment que sí que es tracta
de serveis computables a l’efecte de la validació en la resolució
definitiva.
e) Rebutjat per encavalcament: en el cas que els períodes al·legats per
l’interessat s’encavalquin amb períodes ja computats o ja
reconeguts. Cal tenir en compte que si l’interessat no ha complit
l’obligació d’introduir manualment en l’aplicació informàtica
indicant expressament la data d’inici i la data d’acabament dels
períodes que volia que li reconeguessin o no ha complit l’obligació
d’indicar les possibles interrupcions, basta que el període introduït
coincideixi amb un sol dia dels ja computats perquè tot el període
hagi estat rebutjat per encavalcament.
2.2. Si l’interessat no ha introduït cap període en l’aplicació informàtica,
encara que hagi adjuntat en paper algun document acreditatiu de
serveis prestats en altres administracions, aquests no s’han valorat
perquè ha incomplert l’obligació d’introduir les dades telemàticament
en l’aplicació informàtica, d’acord amb la base 7.2 de la convocatòria.

