INSCRIPCIÓ A UNA ACCIÓ FORMATIVA
A la seu electrònica del Consell de Mallorca es facilita l’enllaç de preinscripció de cada acció formativa (és
necessari disposar d’un correu electrònic gmail).
Fer aquesta preinscripció no significa està admés/sa a l’acció formativa elegida. Només s’admetran les
sol·licituds que compleixin els requisits establerts en la convocatòria corresponent.
Termini de presentació de les sol·licituds
Al programa de cada acció formativa s’especifica el termini de presentació de cada sol·licitud, tot i que
abans, el Servei de Formació es podrà posar en contacte amb les persones ja sol·licitants que compleixin
amb els requisits demandats, per anar agilitzant la gestió del procés d’inscripció.
Passada aquesta data, si queden places disponibles, es podran admetre preinscripcions fins a esgotar-les.
Criteris de selecció de les persones participants a les accions formatives.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es seleccionarà els candidats i les candidates entre les
sol·licituds que compleixin els requisits, d'acord amb els criteris establerts.
Abans de l'adjudicació de les places, la relació de sol·licituds admeses s'ordenarà conforme als següents
criteris:
1. Personal adscrit a àrees o departaments amb relació directa amb la temàtica impartida o que gestionin o
treballin amb continguts referents a l’acció formativa al seu lloc de feina.
2. Es tendrà en compte que existeixi una participació diversificada de tots els ajuntaments amb especial
atenció al que estableixen els articles 26, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, on especifica que el Consell de Mallorca prestarà el servei d’assistència als municipis
del seu territori, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.
3. Ordre de presentació de sol·licituds

Causes de no admissió o exclusió de les activitats formatives
-

Omissió, inexactitud o falta de veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.
No pertinença al grup destinatari de l’activitat formativa.
Presentació de sol·licituds fora de termini o per una via diferent.

Els programes de les accions formatives es publiquen a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

