SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
Convocatòria: Acord de la Junta de Govern Local de data 5
de maig de 2021 (Exp. X2021000769)
Denominació de la plaça: Arquitecte municipal

Tipus de procediment selectiu
Concurs-oposició
Núm. de places: 1

Dades del/de la interessada:
Cognoms i Nom

DNI

Domicili: carrer, núm., pis, porta
Codi Postal

Telèfon

Correu electrònic

Municipi
Mòbil

Data de naixement
Altres dades

DECLARO:
•
•
•
•
•

Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la
convocatòria.
No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni
trobar-me en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs per resolució
judicial.
Que no estic afectat/da per causes d’incompatibilitat recollides en la Llei 53/1984.
Que són certes totes les dades que manifesto a la fitxa.
Que 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 i signo de conformitat.

Sol·licito ser admès/a com aspirant en l’esmentada convocatòria.
ADJUNTO la següent documentació: (marqueu amb X)
 Fotocòpia del DNI (anvers i revers)
 Títol acadèmic exigit a la convocatòria o superior
 Certificat de coneixement de la llengua catalana (Nivell C1) o superior
 Currículum vitae acadèmic i professional
 Documentació acreditativa dels mèrits al·legats a la fase de concurs adjuntant fotocopia
acreditativa dels mèrits que s’al·leguin: certificat de vida laboral, certificats d’empresa, contractes
laborals, nòmines......


Nota: Llegiu les bases de la convocatòria abans d’emplenar la sol·licitud (BOP núm. 99 de 25.05.2021)

Signatura de l’ interessat/da:

Sra. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE VILAFANT. -
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