AJUNTAMENT
D’ALBESA

ANNEX I. MODEL SOL·LICITUD
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS PER A A LA CONSTIUCIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT
D’ALBESA.
1. Dades personals:
Cognoms:
Nom:
DNI:
2. Domicili a efectes de notificació i comunicacions:
Carrer i número:
Codi postal i localitat:
Telèfon:
Correu electrònic :
DECLARO:
Que no he estat condemnat per cap delicte, no estic inhabilitat per a l'exercici de les funcions
públiques ni estic separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració
pública.
No estic compromés en cap de les causes d'incompatibilitat previstes a l'article 321 del decret
214/1990, de 30 de juliol
Que reuneixo totes les condicions que s'exigeixen a les bases de la convocatòria, que no estic
afectat per cap situació d'exclusió de les previstes a l'art. 43 del Decret 233/2002 i que són
certes les dades de la sol·licitud.
DOCUMENTACIÓ APORTADA (marqueu la documentació que presenteu)
 Còpia del DNI o passaport
 Fotocòpia de la titulació exigida per prendre part en la convocatoria
 Certificat del nivel de català exigit a les bases
 Curriculum vitae
 Relació ordenada dels documents justificatius dels mèrits al·legats
 Certificat de serveis prestats
 Informe de vida laboral emès per la TGSS
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Informació de la Sol·licitud
 Sol·licito rebre les notificacions relacionades amb aquest tràmit únicament per mitjans
electrònics, en exercici del dret que em reconeix l'article 41.1 de la Llei 39/2015.
 Sol·licito rebre els avisos relatius a aquest tràmit per SMS en el número de
telèfon:……………..
 Sol·licito rebre els avisos relatius a aquest tràmit per correu electrònic en el compte
de correu: ………………

DEMANO : participar en el procés selectiu convocat.
Data i signatura
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