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Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal

1. Dades de la convocatòria

Procés de selecció

Data de publicació en el BOP

2. Dades d'identificació de la persona sol·licitant

1r cognom 2n cognom Nom Sexe

Data de naixement NIF

Domicili (carrer, plaça...i número)

3. Manifesto

4. Documents que aporta

5. Òrgan al qual adreça la sol·licitud

6. Signatura

Alcaldia de l'Ajuntament de Llagostera

El/La sotasignat/da SOL·LICITA ser admès/esa a la convocatòria referida en aquest document i DECLARA que totes les dades que 
hi consigna són certes i que accepta les bases de la convocatòria.

Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases de la convocatòria i en particular les relatives als 
requisits de participació  
Que estic exempt/a de realitzar la prova de català i, per acreditar-ho, acompanyo:

Currículum vitae de la persona aspirant

Fotocòpia del DNI

Fotocòpia de la titulació exigida

Localitat i data

Les dades personals aportades en aquest document seran incloses en el fitxer informàtic del Registre general d'entrades i sortides de documents que té per finalitat 
la constància i el control de les comunicacions externes de l'Ajuntament i la constància administrativa de les circumstàncies dels expedients que es tramiten. En 
relació a aquestes dades es poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts pels articles 6 i 15 a 17 de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l'Alcalde, com a responsable del tractament.

Codi Postal

Població Telèfon Mòbil Adreça electrònica

TÈCNIC MITJÀ COORDINADOR DE CENTRE CULTURAL - Funcionari interí

20/04/2018

Documents acreditatius dels mèrits al·legats

Drets d'examen 20 euros. El personal laboral i funcionari de l'Ajuntament, així com la gent que demostri que està a l'atur, no hauran de satisfer aquesta taxa.

Número de compte:  ES84 0182 5595 4302 0003 8401  (BBVA)
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