
Domicili: nom de via (núm, esc, pis, porta)

DADES DEL / DE LA SOL·LICITANT

Representat per

Nom i cognoms o Raó social DNI/NIF/CIF

C.P. i Població Tel. Fax Correu electrònic

DNI/NIF/CIF

EXPOSA:

SOL·LICITA:

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN

Viladecans, de de 20

SR. ALCALDE_PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS

C.Jaume Abril, núm.2 -Ap. de Correus,núm.1 -08840 Viladecans -Tel. 936351800-Fax 936370402. www.viladecans.cat - aj-viladecans@viladecans.cat

 Que d´acord amb les bases i convocatòria aprovades per Decret de tinència d´alcaldia de data 06/06/2014, 
  faig la declaració responsable de: 
  

 1. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per prendre part de la convocatòria i que les dades  
 facilitades a la relació de mèrits són certes. 
 2. Que no pateixo cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´exercici de les funcions corresponents. 
 3. Que no estic separat/da del servei a l´Estat, l´Administració Local o Autonòmica, per resolució disciplinària ferma. 
 4. Que no em trobo comprés/sa en cap de les causes d´incapacitat o incompatibilitat de les que estableix la legislació  
 vigent (Llei 53/84, de 26 de desembre) o que em comprometré, si cal, a exercir l´oportuna opció en el període de  
 temps que preveu l´art. 10 de l´esmentada disposició. 
 

 Relació de mèrits

Instància

Espai reservat per a ús administratiu

Signatura

 L'acreditació dels mèrtis al·legats per a la fase de concurs, així com dels requisits exigits a cadascuna de les convocatòries,  
es durà a terme durant el procès de selecció, d'acord amb el que es disposa a les bases 6ª i 10ª respectivament.

CODI

 Justificant drets d'exàmen

PROCÉS SELECTIU PER A LA FUNCIONARITZACIÓ

 Certificat d'haver superat una prova de català del mateix nivell o superior a l'Ajuntament de Viladecans 

Prendre part en les proves selectives corresponents a la convocatòria amb


DADES DEL / DE LA SOL·LICITANT
EXPOSA:
SOL·LICITA:
DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN
SR. ALCALDE_PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS
C.Jaume Abril, núm.2 -Ap. de Correus,núm.1 -08840 Viladecans -Tel. 936351800-Fax 936370402. www.viladecans.cat - aj-viladecans@viladecans.cat
         Que d´acord amb les bases i convocatòria aprovades per Decret de tinència d´alcaldia de data 06/06/2014,
          faig la declaració responsable de:
 
         1. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per prendre part de la convocatòria i que les dades 
         facilitades a la relació de mèrits són certes.
         2. Que no pateixo cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´exercici de les funcions corresponents.
         3. Que no estic separat/da del servei a l´Estat, l´Administració Local o Autonòmica, per resolució disciplinària ferma.
         4. Que no em trobo comprés/sa en cap de les causes d´incapacitat o incompatibilitat de les que estableix la legislació 
         vigent (Llei 53/84, de 26 de desembre) o que em comprometré, si cal, a exercir l´oportuna opció en el període de 
         temps que preveu l´art. 10 de l´esmentada disposició.
 
Instància
Espai reservat per a ús administratiu
 L'acreditació dels mèrtis al·legats per a la fase de concurs, així com dels requisits exigits a cadascuna de les convocatòries, 
es durà a terme durant el procès de selecció, d'acord amb el que es disposa a les bases 6ª i 10ª respectivament.
PROCÉS SELECTIU PER A LA FUNCIONARITZACIÓ
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