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                                                                                                         SEGELL REGISTRE ENTRADA 

1. CONVOCATORIA 

Nom de la plaça convocada FUNCIONARITZACIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVA INFORMACIO CIUTADANA 

2. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i cognoms        

Domicili        NIF       

Localitat       CP       

Telèfon       Mòbil       

Correu electrònic  Fax  
Data de naixement       

3. DOCUMENTACIO QUE S’ADJUNTA  

Adjunto la documentació següent (marqueu el que correspongui): 

Documentació acreditativa: 
 DNI sol·licitant 
 Document d’identitat o passaport (comunitaris i assimilats que resideixin a Espanya 
 Tarja de resident comunitari en vigor 
 Currículum Vitae 

Altres documents exigits a les bases específiques de la convocatòria. 
 Certificat acreditatiu de ser personal laboral fix de l’Ajuntament de Folgueroles, havent participat en un proces 

convocat abans de l’entrada en vigor de la Llei 7/2007 
 Certificat o document acreditatiu del títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria, graduat/ada escolar, 

tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer 
grau o equivalent 

 Certificat o document acreditatiu de l’experiència professional 
 Certificats o diplomes de títols i cursos 
 Altres (indicar-los) 

 
4. DECLARACIONS  

 
Declaro sota la meva responsabilitat: 

 No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans 
constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni trobar-me en inhabilitació absoluta o especial per 
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial en els termes que es preveuen a  l’article 56.d) de la Llei 7/2007, de 
12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  

 No trobar-me inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que 
impedeixi, en el meu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.  
(En el cas de nacionals d’altres estats). 

 No trobar-me en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes a la legislació vigent sobre la matèria.  
 No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions 

pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma permanent o transitòria. 
 

El contrasignant sol·licita ser admès a les proves selectives a les que es refereix la present instància i DECLARA 
que són certes les dades consiganes, i que reuneix les condicions exigides a la convocatòria, comprometent-se a 
provar documentalment totes les dades que figuren en aquesta instància. 

 
      , a       de       de 2019 
Signatura del sol·licitant 
 
 
 
 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
s’informa a la persona/entitat interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de 
documents de l’Ajuntament  de Folgueroles, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les 
seves dades en qualsevol moment. 
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