Govern
de les Illes Balears
Conselleria d’Interior

DILIGÈNCIA per fer constar que s’exposa al tauler d’anuncis de l’Escola Balear
d’Administració Pública i a la pàgina web: http://ebap.caib.es, la llista de
sol·licituds presentades per participar en el Programa de desenvolupament
directiu de l'any 2007 (PDD07).
Les seleccions dels cursos es realitzarà de forma successiva en funció de la
disponibilitat organitzativa de l'EBAP i d'acord amb els criteris generals que
estableixen les bases generals de les convocatòries dels plans de formació
contínua, tal com queda recollit en el punt 4 de l'annex I de la Resolució del
president de l'EBAP per la qual s'aproven el Programa de Desenvolupament Directiu de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, adreçat a l'obtenció del Diploma de personal
directiu de l'EBAP que preveu la Llei 3/2007, de 27 de març, i la convocatòria específica
per l'admissió d'alumnes al programa durant el 2007 (BOIB núm. 67, de 5 de maig
de 2007).
Aquests criteris de preferència que es tindran en compte per fer la selecció
d'admesos són els següents:
- Quan el curs especifiqui un requisit es considerarà la connexió de
l’activitat amb la tasca administrativa del sol·licitant, fet que s’ha
d’acreditar en la sol·licitud. En cas contrari, l’EBAP es reserva el dret de
seleccionar els admesos d’acord amb els criteris generals de selecció,
malgrat
el
curs
especifiqui
un
requisit
determinat.
- La condició de funcionari de carrera, personal laboral fix o personal
estatutari propietari. En aquest punt es tindrà en compte la situació en
actiu.
- En igualtat de condicions, tindran preferència els aspirants que no hagin
participat en altres activitats de l’EBAP convocades l’any passat i enguany.
- La data de presentació de la sol·licitud. En igualtat de condicions, tindran
preferència els aspirants que hagin participat en manco activitats de l’EBAP
convocades enguany.
El personal al servei d’empreses públiques i d’altres entitats vinculades al sector
públic podran participar d’aquesta formació sempre i quan la seva entitat
tengui conveni amb l'EBAP per al PDD.
Palma, 1 de juny de 2007
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