AJUNTAMENT
LLORENÇ DEL PENEDÈS
(Baix Penedès)
TARRAGONA

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL CONCURS-OPOSICIÓ PER A COBRIR UNA
VACANT, A TEMPS PARCIAL, D’ENGINYER SUPERIOR (GRUP A
SUBGRUP A1) DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, FUNCIONARI
INTERÍ
DADES PERSONALS
DNI
NOM I COGNOMS
ADREÇA
MUNICIPI
TELÈFON
E-MAIL

CP

Havent-se publicat al BOPT número 137 del 16 de juliol del 2018, i extracte al
DOGC número 7672 del 26 de juliol de 2018 del procés selectiu indicat a
l’emplaçament,
MANIFESTO:
1.- Que accepto les Bases i que reuneixo totes i cadascuna de les condicions
exigides en les bases.
2.- Que adjunto la documentació que seguidament es detalla:
Fotocòpia compulsada del DNI de l’aspirant, NIE o altres documents oficials
on es fa constar la nacionalitat.
Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria o resguard
del pagament dels drets per a la seva expedició.
Certificat acreditatiu dels coneixements de català, nivell C1, a fi de restar
exempt de la realització d’aquesta prova.
Certificat acreditatiu dels coneixements del castellà, a fi de restar exempt de
la realització d’aquesta prova, (aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola).
Fotocopia compulsada dels títols acreditatius dels mèrits i circumstàncies
al·legats.
Currículum vitae acadèmic i professional.
Certificat de l’empresa en la qual s’ha presentat els serveis o història de
vida laboral, emesa per la Tresoreria General de la Segureta Social,
acompanyada dels contractes laborals o nomenaments corresponents on
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s’acrediti el temps treballat i la categoria professional i/o les funcions
desenvolupades en cada lloc de treball.

3.- Que amb la formalització i presentació de la sol·licitud, dono el meu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació
del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

SOL·LICITO: Ser admès/a al procés selectiu per la plaça, a temps parcial,
d’enginyer superior (grup A subgrup A1) de l’escala d’administració especial,
funcionari interí.
Llorenç del Penedès, a ……… de …………………………. de ………….

Signatura de l’interessat

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DELLORENÇ DEL PENEDÈS
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem
què les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. El Responsable del
Fitxer és l’ AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS i podrà dirigir-se a l’Oficina Municipal per exercir el seu dret
d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals
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