(Escut
Municipal)
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
1  Lliure

2  Promoció interna

3  Valoració concurs

BOPG núm.:
DOGC núm.:
Data:
Data:
Cos, escala, subescala i categoria que es convoca:

4  Altres

BOE núm.:
Data:

DADES PERSONALS1
DNI:

Primer cognom:

Data de naixement

Segon cognom:

Municipi

Nom:

Província

Adreça

Disminuït
Sí 
Codi postal

Municipi

Província

Telèfon mòbil

Telèfon fix

SERVEIS PRESTATS A L’ADMINISTRACIÓ
Condició

Cos-escala-categoria

Data inicial

Data final

Departament /organisme

FORMACIÓ
Títol acadèmic oficial exigit a la convocatòria

Centre
d’expedició:

Any d’expedició:

Altres títols acadèmics no exigits a la convocatòria

Centre
d’expedició:

Any d’expedició:

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA








……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La persona interessada DEMANA ser admesa a la convocatòria a què es refereix aquesta sol·licitud i
DECLARA que són certes totes i cadascuna de les dades que s’hi consignen i que compleix les condicions
exigides per treballar a l’Administració pública i les assenyalades especialment a la convocatòria
esmentada anteriorment. Així mateix, DEMANA que s’accepti la documentació que s’adjunta.
ARBÚCIES , …………………………….……………… (data)

(Signatura)

IL·LM./A. SR./A. ALCALDE/ESSA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE d’ARBÚCIES

1
Cl Major, 2 17401-Arbúcies Telf. 972860001 Fax. 972861212

(Escut
Municipal)

TAXA PER DRETS D’EXAMEN/PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES








Grup A,
Grup A,
Grup B
Grup C,
Grup C,
APST

subgrup A1
subgrup A2
subgrup C1
subgrup C2








……………….EUR
……………….EUR
……………….EUR
……………….EUR
……………….EUR
……………….EUR

FORMA DE PAGAMENT:



En efectiu a la Caixa de la Tresoreria de l’Ajuntament de ……………………..
Mitjançant transferència bancària al Compte ……………………… de l’entitat ………………………… (cal
adjuntar una fotocòpia del resguard de la transferència)

2
Cl Major, 2 17401-Arbúcies Telf. 972860001 Fax. 972861212

1

Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer o tractament de dades de titularitat de
l’Ajuntament d’Arbúcies, creat amb finalitats de gestió dels recursos humans. No seran cedides a terceres
persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets
d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l’Ajuntament d’Arbúcies per qualsevol mitjà.

