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MODEL DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ BORSA D’OCUPACIÓ TEMPORAL ESPECÍFICA 
PER A LA CATEGORIA DE POLICIA (BOIB NÚM. 145, 23 D’OCTUBRE DE 2021) PELS 
MUNICIPIS DE MÉS DE 20.000 HABITANTS DE LES ILLES BALEARS

SOL·LICITANT:

Ajuntament de/d
Nom i llinatges del secretari:       
Persona de contacte: 
Adreça electrònica 
Adreça Postal:   
CP:  Localitat: Municipi:
Telèfon i Extensió:   

INFORMACIÓ RELATIVA AL LLOC DE TREBALL OBJECTE DE COBERTURA MITJANÇANT LA DESIGNACIÓ 
PER PART DE L’EBAP, SI ESCAU, D’UN FUNCIONARI INTERÍ PROVINENT DE LA BORSA D’OCUPACIÓ 
TEMPORAL ESPECÍFICA PER A LA CATEGORIA DE POLICIA (BASE 14.1 DE LA CONVOCATÒRIA)

Termini d’incorporació del funcionari interi: 
Requisit de llengua catalana que 
s’exigeixi per ocupar el lloc de treball:      

Salari brut anual: _________________________________________________________________________________
Altres requisits específics d’ocupació del lloc
de treball:  

EXPÒS:

1- Que l’ajuntament de referència té la urgent necessitat de cobrir determinats llocs de treball 
de categoria de policia en tant en quant acusa manca d’efectius policials i, per tant, està 
interessat en adherir-se a la borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, 
per a la categoria de policia, de conformitat amb l’establert a la Resolució de la consellera de 
Presidència, Funció Pública i Igualtat de 19 d’octubre de 2021 (BOIB núm. 145, de 23 d’octubre) 
2- Que d’acord amb la base 14.1 d’aquesta convocatòria, els ajuntaments interessats poden   
sol·licitar a l’EBAP la designació d’un aspirant provinent de l’esmentada borsa sempre que en 
aquesta sol·licitud s’especifiquin els següents extrems (informació de l’apartat anterior): el 
termini d’incorporació, el requisit de llengua catalana que s’exigeixi per ocupar el lloc de treball,
si escau, i altres requisits específics d’ocupació del lloc. 

DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’APORTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD:

C. del Gremi de Corredors, 10, 3r 
(polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 25
ebap.caib.es



Heu de marcar amb un X, la documentació que efectivament heu adjuntat amb la sol·licitud, 
d’acord amb la base 14.2.1 de les bases de la convocatòria:

Certificat del secretari o secretària de l’Ajuntament que acrediti:

-El número d’efectius de la categoria de policia existents en servei actiu en la plantilla   

-El número de processos selectius d’accés per cobrir les places de la categoria de policia        
com a funcionaris de carrera convocats en els 4 anys anteriors a la data de presentació de la
sol·licitud.    
-Nombre de places de la categoria de policia amortitzades en els 4 anys anteriors a la 
sol·licitud.
-Nombre d’habitants en el respectiu municipi.
Certificat emès pel secretari o secretària de la Mesa General de Negociació (quan estigui   
constituïda) en la qual s'acrediti que s’ha aprovat l’adhesió a la borsa.

L’EBAP comprovarà d’ofici les dades del registre de policies locals del respectiu ajuntament 
a l’efecte de constatar que estiguin actualitzades així com també la signatura del 
corresponent conveni.

SOL·LICIT:

L’adhesió a la borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria
de policia. D’altra banda, l’esmentada adhesió està condicionada al compliment de tots els 
requisits indicats en la convocatòria així com també de l’aportació de tota la documentació 
necessària indicada a la citada Resolució així com també a l’apartat anterior.

Batle / Batlessa de l’ajuntament

_______________ , de ______________ de 2023
[Localitat i data]
[rúbrica]

ENVIAR SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ PER REGISTRE ELECTRÒNIC I, TAMBÉ, AVANÇAR PER MAIL A 
formaciopolicial@ebap.caib.es

C. del Gremi de Corredors, 10, 3r 
(polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 25
ebap.caib.es
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