Sollicitud d’admissió a processos
de selecció de personal
Registre d’entrada

Dades de la persona sollicitant
Nom i cognoms
Data de naixement

DNI/NIE
Nacionalitat

Sexe (H/D)

Domicili a efectes de notificacions

Núm.

Municipi / Província

Codi postal

Adreça de correu electrònic

Pis

Porta

Telèfon

Dades de la convocatòria
Codi de la convocatòria

Plaça/ Lloc de treball

Torn

□

Lliure

□

Promoció interna /Torn restringit

Reserva per a discapacitats

□

Si

□

No

Documentació annexa (d’acord amb les bases de la convocatòria)

□
□
□
□
□
□
□

NIF (espanyols) o altres documents d’identificació personal.
Curriculum Vitae.
Documents acreditatius del compliment de les condicions i requisits exigits.
Nivell de coneixement de la llengua catalana.
Justificant de pagament de les taxes per dret d’examen.
Documentació acreditativa de mèrits.
En cas de minusvàlua o discapacitat: Sollicitud d’adaptació o adequació de temps i mitjans per realització de les
proves, si escau.

Declaro que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sollicitud, i que en la data en què expira el termini
per a la presentació de sollicituds reuneixo les condicions exigides a la convocatòria per a l’ingrés a l’administració pública i les
assenyalades especialment en la convocatòria a que fa referència aquests procés selectiu, i puc acreditar-les documentalment.
Sollicito ser admès/essa a les proves selectives a les quals fa referència aquesta sollicitud, amb el compromís, en cas de superarles, de prestar, com a requisit previ a la presa de possessió (personal funcionari), el jurament o promesa que estableix el Decret
359/1986, de 4 de desembre.

Barberà del Vallès, _____de ______________ de 20___.
Signatura de la persona sollicitant

Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
D’acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses
en el fitxer automatitzat del Registre General de documents de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i que poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers automatitzats
municipals per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol de les Oficines d’atenció ciutadana d’aquest Ajuntament.

