SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
A ACCIÓ FORMATIVA

CODI SIA
DESTINACIÓ

ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

CODI DIR3

A04035968

1

DADES PERSONALS
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Adreça electrònica

2

Adreça postal
Codi postal

Localitat

Municipi

Illa

Telèfon
Tenc una discapacitat física que fa convenient de programar el curs en una aula sense barreres
arquitectòniques o bé fa necessari algun tipus d’adaptació.

Mesures d’adaptació
DADES PROFESSIONALS
Administració

3

CAIB

Consells insulars

Ajuntaments

UIB

Administració de l’Estat

Funcionari de carrera

Funcionari interí

Laboral eventual

Laboral fix

Estatutari eventual

Estatutari propietari

Estatutari interí

Altres:

Altres

Laboral interí

Voluntari de Protecció Civil (indicau de quin ajuntament):
Organisme

Àrea/servei
4

Núm. carnet policia
Núm. productor

5

Funcionari

A1

Laboral

1

A2
2

B
3

C1
4

C2
5

6

AP

Nivell

7

8

Denominació del lloc de feina / càrrec
Adreça del lloc de feina
Codi postal

Localitat

Municipi

Telèfon

Extensió

A/e

SOL·LICIT:
Ser admès/esa a
l’acció formativa
6
del pla següent

Formació General

Formació de Llengua Catalana

Formació Sectorial

Formació de Voluntaris de Protecció Civil

Formació Policial

Formació per a Entitats Locals

Formació per a Docents
Nom

Programa FIOP
Seguretat, Emergències i Bombers

Altres:
Codi

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa que les dades personals que
conté aquesta sol·licitud seran tractades per l’EBAP.
La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de
limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes
que estableix l’RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de
dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

Declar que són certes totes les dades d’aquesta sol·licitud i que complesc tots els requisits que exigeix la convocatòria, i em compromet
a provar-les documentalment.

,

d

de 20

[rúbrica]

L’EBAP trametrà per correu electrònic l’adreça d’Internet i la clau d’inscripció per accedir al repositori amb la documentació de l’acció
formativa, sempre que sigui possible. Així mateix, comunicarà per la mateixa via l’admissió a la jornada, el seminari o el curs
corresponent.

INSTRUCCIONS
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l’apartat de dades personals.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Codi d’identificació del procediment. L’ha de consignar l’Administració.
Si no sou personal de la CAIB, indicau la vostra adreça electrònica personal.
Indicau l’Administració amb la qual teniu contracte i la vostra situació en actiu a data de la sol·licitud. Si sou personal docent de la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, personal dependent de l’IB-Salut o personal al servei d’un organisme autònom,
administració local o estatal, heu d’acreditar aquesta situació presentant la fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o un
certificat del servei o unitat responsable de personal. La manca de dades o documentació acreditativa pot donar motiu a l’exclusió. Si
sou personal voluntari de Protecció Civil, indicau per quin ajuntament ho sou.
Marcau l’opció que correspongui:
•
Funcionari A1 o laboral 1 si per accedir a la plaça que ocupau és requisit tenir una llicenciatura.
•
Funcionari A2 o laboral 2 si per accedir a la plaça que ocupau és requisit tenir una diplomatura.
•
Funcionari B si per accedir a la plaça que ocupau és requisit tenir el títol de formació professional de grau superior (LOE o
LOGSE) o tècnic especialista més especialitat.
•
Funcionari C1 o laboral 3 i 4 si per accedir a la plaça que ocupau és requisit tenir el títol de batxillerat, FPII o tècnic en FP
(LOE o LOGSE) o FPI més especialitat.
•
Funcionari C2 o laboral 5 i 6 si per accedir a la plaça que ocupau és requisit tenir el títol de graduat escolar o d’ESO.
•
Funcionari AP o laboral 7 i 6 si per accedir a la plaça que ocupau és requisit tenir el certificat d’escolaritat.
Únicament per al personal de la CAIB.
Plans de formació:
•
Pla de Formació General i Pla de Formació Sectorial: adreçat preferentment a tot el personal al servei de la CAIB. La
formació es fa extensiva, sempre que les circumstàncies ho permetin, a la resta del personal d’altres administracions de
l’àmbit territorial de les Illes Balears.
•
Pla de Formació per a Entitats Locals: adreçat preferentment a tot el personal al servei de les administracions locals de les
Illes Balears inclòs en l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques.
•
Pla de Formació per a Docents: adreçat al personal empleat públic dels cossos docents de la CAIB.
•
Pla de Formació de Llengua Catalana: adreçat a tot el personal al servei de la CAIB i a la resta de personal d’aquelles
entitats públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears que hagin subscrit un conveni o un acord de formació amb
l’EBAP.
•
Programa FIOP: adreçat a persones que pateixen alguna discapacitat, preferentment en situació de desocupació, amb
dificultats d’incorporació al mercat laboral.
•
Pla de Seguretat, Emergències i Bombers: adreçat al personal d’emergències de la CAIB i als bombers.
•
Pla de Formació Policial: adreçat a membres de la policia local en actiu.
•
Pla de Voluntaris de Protecció Civil: adreçat al personal adscrit a alguna agrupació de Protecció Civil de les Illes Balears.

