PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La sol·licitud de participació es podrà presentar per alguna d’aquestes tres vies:
Presentació telemàtica.
La persona interessada que tengui DNI electrònic, certificat digital vàlid, usuari corporatiu o estigui donat d’alta a Cl@ve, pot
presentar la sol·licitud, pagar la taxa i registrar-la de forma telemàtica.
Aquesta forma es pot fer servir únicament en els casos en què la persona aspirant no s’oposa a que l’EBAP comprovi d’ofici els
requisits exigits per participar en aquesta convocatòria i els mèrits al·legats i no s’hagi d’adjuntar cap documentació a la
sol·licitud.
Per a la presentació electrònica ha de realitzar la sol·licitud mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la seu
electrònica d’aquesta Administració o accedir a través del Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una sol·licitud. A
continuació ha d’emplenar el formulari de dades del sol·licitant i l’apartat de documentació al·legada. Ha de seguir les passes
que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés. El sistema li assignarà un número de registre vàlid i
la sol·licitud, sense cap més tràmit, constarà com a presentada correctament, sempre que no s’hagi de presentar la
documentació esmentada a l’apartat 4.2 de les bases de la convocatòria.
Presentació semitelemàtica.
Aquesta via consisteix amb emplenar la sol·licitud i efectuar el pagament de la taxa de forma telemàtica d'acord amb el que
s'exposa en els paràgrafs següents:
Haurà de fer servir necessàriament aquesta via, o la manual, en els casos en què la persona interessada no disposi de DNI
electrònic, de certificat digital vàlid, o de usuari corporatiu o no estigui donat d’alta a Cl@ve, o bé malgrat que disposi d'algun
d'aquests sistemes d'autenticació, hagi d’adjuntar a la sol·licitud els documents acreditatius dels requisits i/o dels mèrits, bé
perquè s’oposi a què l’EBAP els comprovi d’ofici, bé perquè el certificat acreditatiu del nivell de coneixements de llengua
catalana no consti a la base de dades de l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears, o bé perquè hagi d’acreditar mèrits
mitjançant la documentació expedida per altres administracions públiques.
Per a això, la persona interessada ha d’accedir al Portal de l’opositor (<http://oposicions.caib.es>) i crear una nova sol·licitud. A
continuació ha d’emplenar el formulari de dades de la persona sol·licitant i l’apartat de documentació al·legada. Ha de seguir les
passes que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés.
La persona interessada ha d’imprimir el resguard de pagament i la sol·licitud, l’ha de signar i l’ha de presentar, juntament amb
la resta de documentació que cal adjuntar conforme al punt 4.2 de les bases en el Registre General de l’Escola Balear
d’Administració Pública, en qualsevol dels registres d’altres conselleries o organismes públics de la CAIB que estiguin operatius
o d’acord amb qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
La sol·licitud no serà vàlida fins que no s’hagi presentat degudament d’acord amb el paràgraf anterior.
Emplenament manual de la sol·licitud.
Si la persona interessada no pot emplenar i avançar la sol·licitud per via telemàtica, atès que els impresos de sol·licitud per
participar en la convocatòria estan a la seva disposició a la seu de l’EBAP i a l’adreça d’Internet
(<https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5109014&coduo=2151&lang=ca >)., ha d’emplenar el
formulari amb les dades corresponents a cada apartat seguint les instruccions que s’hi indiquen; a continuació, ha d’imprimir el
formulari, l’ha de signar i l’ha de presentar, amb la documentació que cal adjuntar-hi d’acord amb l’apartat 4.2 de les bases de la
convocatòria, en els registres esmentats anteriorment, o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre.
La sol·licitud no serà vàlida fins que no s’hagi presentat degudament d’acord amb el paràgraf anterior.
Per pagar la taxa, la persona interessada ha d’entrar en el web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i pot imprimir el
document model 046 (<https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3945>).
El pagament es pot fer en una de les entitats col·laboradores (Banca March, Caixabank «la Caixa», BBVA i Colonya Caixa de
Pollença) que figuren en el model.
En tot cas, el justificant del pagament de la taxa s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació en el procés selectiu, i se n’ha
d’identificar el pagador d’aquesta taxa (subjecte passiu) el qual ha de coincidir amb el de la persona que presenta la sol·licitud
per participar en el concurs.

