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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROCESSOS DE SELECCIÓ DE P ERSONAL 
 
 
 
 

1. Dades personals  
Cognoms i Nom … 
NIF…                                Telèfon …  
Domicili (carrer, núm, pis i porta) …   
Municipi …                                               Codi Postal …  
Data de naixement …                               Nacionalitat …                     Sexe (H/D) …  
 
 
2. Dades de la convocatòria  
Plaça/ Lloc de treball …  
Torn … _ Lliure. _ Promoció interna/Torn restringit.  
Reserva per a discapacitats/des … _ Si _No.  
 
 
3. Documentació annexa (d’acord amb les bases de la convocatòria)  
_ NIF (espanyols) o altres documents d’identificació personal.  
_ Currículum 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 drets d’examen.  
_ Documentació acreditativa de mèrits.  
_ En cas de minusvàlua o discapacitat: Sol·licitud d’adaptació o adequació de temps i mitjans 
per realització de les proves, si s’escau.  
 
Declaro que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i 
que en la data en què expira el termini per a la presentació de sol·licituds 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 aquest procés selectiu, i puc acreditar-les 
documentalment.  
 
Sol·licito ser admès/essa a les proves selectives a les quals fa referència aquesta sol·licitud, 
amb el compromís, en cas de superar-les, 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.  
 
Canet de Mar,  
 
(Signatura).  
 
 
 
 
 
Senyor alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 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 de documents de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 


