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Ajuntament de Mont -roig del Camp  
Departament de Recursos Humans  

Sol·licitud d’admissió a la 
convocatoria d’una plaça de 
Bibliotecari/ària . 

 
 DADES DE LA CONVOCATÒRIA  
CONVOCATÒRIA D’ UNA PLAÇA DE BIBLIOTECARI /ÀRIA, CONCURS OPOSICIÓ, PERSONAL 
LABORAL INTERÍ /INA 
BOPT núm.: 150, de 2 d’agost de 2018                                   DOGC núm. 7675, de 31 de juliol de 2018 
 
Termini presentació sol·licituds:  Des del 01/08/2018 fins al 20 /08/2018 
 
 

DADES PERSONALS  
DNI-NIE-Passaport 
 

Primer cognom Segon cognom Nom 

Data de naixement 
 

Adreça: carrer i núm.  Sexe 
 H  D   

Municipi                 Codi Postal Província 

Telèfon mòbil Telèfon amb prefix Correu electrònic 

 
Com a persona interessada demano ser admesa a la convocatòria a què es refereix aquesta 
sol·licitud i declaro que són certes totes i cadascuna de les dades que s'hi consignen i que 
compleixo les condicions exigides per treballar a l'Administració pública i les assenyalades 
especialment en les bases generals  

 
   Adjunto justificant acreditatiu dels drets d’examen (40,00.-€).  
      Exempt dels drets d’examen (només en cas de situació d’atur, cal adjuntar targeta com a     

demandant/inscrit al SOC). 
 
 Currículum vitae actualitzat. 
 
 
Autoritzo expressament a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a realitzar les comprovacions 
pertinents sobre els següents documents: 
 
 Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual i d’antecedents penals. 
 
 Titulació exigida establertes en les bases. 
 
_________________________________________ 
(Localitat i data) 
Signatura 
 
Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
El lliurament del seu currículum i la resta de la informació annexa al procés de selecció de candidats, implica que les 
dades de caràcter personal aportades per Vostè, seran incorporades a un fitxer de candidats, del qual és responsable 
l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP. Amb la signatura d’aquest document el candidat dóna el seu consentiment 
informat per al tractament de les seves dades personals per als usos i finalitats descrits, segons les condicions exposades 
i sota l’estricte acompliment de la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(BOE. 14/12/1999). 

   SI  NO 
Demano que se m'eximeixi de fer la prova de llengua catalana, perquè posseeixo el 
nivell  "C1", per la qual cosa aporto el títol de ..................................................................  
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