
 
 
   
 
Sol·licitud d’admissió en convocatòries de selecció de personal 
   
1. Dades de la convocatòria   
Nom de la convocat¸ria
      

 
      

 

Data del DOGC/BOPC 
      

Cos/Escala/Categoria 
      

 
 

 
Sistema d’accés:   1  Lliure  

 
2  Promoció interna 3  Altres 

2. Dades personals   
Nom 
      

Primer cognom 
      

Segon cognom 
      

NIF 
      

Data de naixement 
      

Nacionalitat 
      

Tipus de via (carrer, plaça, avda...) 
      

Nom de la via
      

Núm.  Bloc  Escala   Pis    Porta 
      

Codi postal 
      

Població 
      

Província 
      

Telèfon  
      

Telèfon alternatiu 
      

Adreça electrònica 
      

Adaptació proves per a discapacitat         
Tipus d'adaptaci·
            

Motiu 
      

Documentació acreditativa 
      

 
3. Formació   
Títol al·legat per participar-hi 
      

Centre d’expedició 
      

Any d’obtenció 
      

Altra formació (títols, cursos, màsters...) 
 
      

Centre d’expedició 
 
      

Any d’obtenció 
 
      

                  

                  

                  
 
Nivell de coneixements de català 

 
B2      C1      C2      Altres    

 
      

4. Dades professionals   
Organisme/unitat/empresa 
 
      

Vinculació 
 
      

Data d'inici – data de finalització 
 
      

                  

                  

                  

5. Exempció de pagament de la taxa d’inscripció a la convocatòria 
Esteu aturat/ada 
i no rebeu cap prestació econòmica    Esteu jubilat/ada   Teniu una discapacitat  

igual o superior al 33%    

SOL·LICITO d’ésser admès/esa a la convocatòria referida en aquest document i DECLARO que són certes totes les dades que hi 
consigno, que reuneixo les condicions exigides per treballar a l’Administració parlamentària i les assenyalades especialment en la 
convocatòria. 

Signatura 
 
 
 
Localitat i data:        

 
DIRECCIÓ DE GOVERN INTERIOR- DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS  
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