
 
 
 

 
 

«Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)» 

Declaració Responsable 

Dades del sol·licitant 

Nom       Cognoms       

DNI         

Titulació               

Centre de treball  

Nom       

Lloc de feina que ocupa       

Nivell       

Complimentar obligatòriament 

Col·lectiu 

 1r grup: Personal funcionari de carrera o personal 
laboral fix de l'Administració de la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears o del Consell Insular de Mallorca i els 

seus organismes autònoms, que ocupi llocs directius, de 
cap de servei o amb nivell 26 o superior. Antiguitat 
_______anys _______mesos ____dies 
 

  2n grup: Personal funcionari de carrera o personal 
laboral fix de l'Administració de la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears o del Consell Insular de Mallorca i els 
seus organismes autònoms, que no compleixi les 

circumstàncies de l'apartat anterior. Antiguitat 
_______anys _______mesos ____dies 
 

  3r grup: Personal funcionari de carrera  i personal 
laboral fix d'altres administracions públiques de les Illes 
Balears i del sector públic institucional. Antiguitat 
_______anys _______mesos ____dies 
 

  4rt grup: Personal funcionari interí i altre personal 
laboral de qualsevol administració pública de les Illes 

Balears i del sector públic institucional. Antiguitat 
_______anys _______mesos ____dies  
  

  5è grup: Persones amb titulació universitària oficial  
obtinguda en els darrers 5 anys (estudis universitaris, 

ensenyaments artístics superiors, formació professional de 

grau superior, ensenyaments professionals d’arts 
plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments 

esportius de grau superior, o qualsevol altra estudi que, 

d’acord amb la legislació orgànica estatal en matèria 
d’educació, es consideri educació superior). Obtinguda en 

els anys acadèmics, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 

2019-20 Any acadèmic 20__/20__        
Nota expedient acadèmic______________ 
 

 6è grup Persones amb titulació universitària oficial  
(estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, 

formació professional de grau superior, ensenyaments 

professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior, 
ensenyaments esportius de grau superior, o qualsevol altra 

estudi que, d’acord amb la legislació orgànica estatal en 

matèria d’educació, es consideri educació superior). 
Obtingut en els anys acadèmics abans de curs 2015-16.  

Any acadèmic ____/____           
Nota expedient acadèmic______________ 
 

 Discapacitat  ≥ 33%  

 

 Sol·licita plaça del Màster Complet 
 

 

 

 Sol·licita plaça dels següents mòduls 

(màxim 3) en cas que només vulgui cursar 
mòduls o que no sigui admès al màster 

complet 

 

 M.1 Política i Democràcia 

 

 M.2 Polítiques Públiques en el Nou 

Escenari de la Unió Europea 

 

 M.3 Organització i Actuació del Sector 

Públic. El Nou Paper de la Ciutadania 

 

 M.4 Responsabilitat i Sostenibilitat en la 

Gestió Pública 

 

 M.5 Innovació en la Gestió i Avaluació de  

Polítiques Públiques 

 

 M.6 Valors, Direcció, Lideratge i Gestió de 

Persones 



 
 
 

 
 

 

L’antiguitat reconeguda a l’Administració o al sector Públic (Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement 

de serveis previs a l’Administració Pública) es mesurarà en anys, mesos i dies, prioritzant a les persones amb  

major antiguitat. En cas d'empat es resoldrà tenint en compte la declaració de la renda de 2019 afavorint les 

rendes inferiors. 

 

Pels grups 5è i 6è es tendrà en compte la nota de l’expedient acadèmic prioritzant les notes més altes. En cas 

d’empat es resoldrà tenint en compte la declaració de la renda de 2019 afavorint les rendes inferiors.  

 

Cada una de les persones sol·licitants podrà sol·licitar plaça únicament a un dels 6 grups (de l’1 al 6), tot tenint en 

compte que el grup 5è i 6è està reservat exclusivament per aquelles persones que no compleixen amb els requisits 

dels grups 1r a 4t 

 

Les persones amb una discapacitat reconeguda podran sol·licitar plaça, com a màxim en dos grups: el 7è i el que 

correspongui de l’1 al 6, tot tenint en compte que el grup 5è i 6è està reservat exclusivament per aquelles persones 

que no compleixin amb el requisit dels grups 1r a 4t. 

 

 
 
 

 

DECLAR sota la meva responsabilitat que són certes les dades que exposo en aquesta 
sol·licitud, així com que  aportaré aquella documentació que me sigui requerida per a la 

formalització de la sol·licitud.   

 

 

Palma,        de         de 2020 

 

 

Firma del / de la sol·licitant, 

 

 

 

 
 

Cal Incloure aquest document a l’aplicatiu de matrícula a l’apartat arxius. 
 
 

 


