
 
    AJUNTAMENT D’ ABRERA 
 

 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
                         

Nom i cognoms  

 
NIF/NIE   

Domicili                                                                                                                                                

 
Telèfon 
 

Codi postal i població                                                                                                                             

 
Adreça electrònica               
 

Representant: Nom i cognoms                                     
                                                                           

NIF/NIE 

 
 

�  Sí  �  No autoritzo la notificació via correu electrònic     
 

DENOMINACIÓ CONVOCATÒRIA 
 

CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL: AUXILIAR 
ADMINISTRAIU/VA/ OFICIAL DE SEGONA ADMINISTRATIU/VA 
 
 

EXPOSO I DECLARO:  

• Que he llegit les bases i declaro que compleixo tots els requisits referits les bases de la present 
convocatòria per poder participar en el procés selectiu i que estic en condicions de poder-los justificar 
mitjançant documentació acreditativa. 

 

• Que declaro que són certes totes les dades que manifesto a la instància. 
 

• 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. 

 

TITULACIÓ 
 

Estic en possessió del títol de 

 
 

EXEMPT/A de realitzar la prova de català 
 

 
� Per aportar el següent certificat acreditatiu  �C1  �C2  �Altres ................................................................. 

 
 

� Per haver superat una prova del mateix nivell en la convocatòria de l’Ajuntament d’Abrera de  
 

..................................................................................................................................................................... 
 
� No torno a aportar la certificació de coneixement de català d’acord amb la base tercera (3.7) en tant vaig 

participar en el procés de selecció 
............................................................................................................................................................... 

 
 

SOL·LICITO:  

Ser admès/a a la convocatòria referida. 

 

Signatura 

 
 
Localitat i data:  
 

 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’ Entrada i Sortida de Documents, del que és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de 
tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres 
administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre 
consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic: 
informacio@ajuntamentabrera.cat o al correu postal: Oficina d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça Constitució número 1, 08630 Abrera.  

Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera 


