Què és l’AJAIB?
L’Agrupació de Joves Advocats de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears és una associació sense
ànim de lucre que té com a primera finalitat contribuir a estudiar i solucionar els problemes que afecten
directament els advocats joves, tant exercents com no exercents.
Quines activitats du a terme l’AJAIB?
Les activitats més rellevants que organitza l’AJAIB són:
- Jornades formatives gratuïtes, orientades específicament als joves (tallers sobre aspectes relatius a
l’inici de l’exercici professional i formacions més complexes per contribuir al desenvolupament
professional dels agrupats).
- Actes socials per fomentar la companyonia (afterwork).
- Activitats esportives i culturals.
Quins avantatges té ser membre de l’agrupació?
Els avantatges més significatius que implica pertànyer a l’AJAIB són:
- Possibilitat d’inscriure-us als cursos formatius que organitza l’agrupació.
- Tenir prioritat en la inscripció dels cursos i les activitats que organitza l’associació que estan oberts a
persones que no pertanyen a l’AJAIB.
- Tenir descomptes en determinades activitats organitzades per l’ICAIB.
- Beneficiar-se dels acords comercials (principalment, descomptes) subscrits amb editorials i programes
de gestió de despatxos.
Quins requisits cal complir per ser membre de l’AJAIB?
Per poder ser membre de l’AJAIB, heu d’estar col·legiats a l’ICAIB, com a exercents no exercents, i no heu
de ser majors de 40 anys. Si superau aquesta edat, no podeu excedir els 5 anys de col·legiació.
Cal pagar cap quota? Com m’hi puc inscriure?
La inscripció és gratuïta. Si voleu formar part de l’AJAIB i compliu els requisits, emplenau el formulari
següent i entregau-lo al Col·legi d’Advocats o bé enviau-lo per fax al 971 71 92 06 o per correu electrònic
a l’adreça <jovesicaib@gmail.com>.
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NOM I LLINATGES __________________________________________________________________
DATA DE NAIXEMENT ________________________ TELÈFON DE CONTACTE ___________________
CORREU ELECTRÒNIC _______________________________________________________________

Signatura: ___________________________________
________________________, ______ d ____________________ de 20 ____

CONSENTIMENT I INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres
dades personals formaran part d’un fitxer la titular del qual és l’Agrupació de Joves Advocats de les Illes Balears, que
està degudament inscrita en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de prestar
serveis d’ajuda i assessorament a les persones associades; gestionar els socis, les aportacions, les donacions, les
campanyes i altres accions, i també informar-vos de les activitats que promou l’associació. Les dades que proporcioneu
no es comunicaran a tercers, excepte als professionals i als col·laboradors de l’AJAIB, a les entitats col·laboradores,
a la federació d’associacions espanyoles i a la federació internacional, i també als estaments oficials que exigeixin la
cessió per llei. Si no facilitau les dades que se sol·liciten en aquest formulari, no serà possible inscriure-us en aquesta
entitat com a soci/sòcia.
Us informam dels vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podeu exercir enviant un escrit a
l’AJAIB a la Rambla, 10, 07003 Palma (Illes Balears) o a l’adreça electrònica <jovesicaib@gmail.com>. Per aquests
mitjans de contacte, el personal de l’associació us farà arribar un imprès per omplir amb aquest fi, al qual heu
d’adjuntar una fotocòpia del DNI del titular de les dades o un document acreditatiu si actuau com a representant del
titular de les dades.
En aquest sentit, i a l’efecte que quedi constància expressa del vostre consentiment perquè aquesta associació tracti
les vostres per complir els objectius esmentats i per remetre-us qualsevol tipus d’informació sobre l’associació per
qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic, marcau la casella següent:
Accept que l’AJAIB em remeti a l’adreça electrònica que li he facilitat missatges amb qualsevol tipus
d’informació sobre l’associació.
En signar aquest document, la persona interessada consent que es tractin les seves dades amb els fins esmentats i
manifesta sota la seva total i absoluta responsabilitat que aquestes dades són vertaderes.
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