
 

 
 
 
 
 
SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS, AMB 
CARÀCTER INTERÍ, PER CREAR UNA BORSA DE FEINA DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU 

Pl. de l’Ajuntament, 1 
07570 Artà (Illes Balears) 

Tel. 971 829 595 
Fax 971 829 552 

www.arta.cat 
ajuntament@arta.cat 

NIF P0700600J 

 

REGISTRE GENERAL D’ENTRADA: 

Núm.   

Data     

 
Sol·licitant 
Nom i llinatges NIF 

Domicili 

 

Dades per a notificacions 
Titular de l’adreça  

Adreça  

Municipi CP 

Telèfon fix Telèfon mòbil Fax  

Adreça electrònica 

 

EXPÒS: 

1. Que complesc i accept totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases de la convocatòria de selecció, 
mitjançant el sistema de concurs, amb caràcter interí, per crear una borsa de feina de personal auxiliar 
administratiu.  
 

2. Que declar sota la meva responsabilitat que estic en possessió de totes i cadascuna de les condicions i dels 
requisits que s’exigeixen en les bases d’aquesta convocatòria. 
 

3. Que, de conformitat amb el que disposen les bases d’aquesta convocatòria en relació amb el requisit de català, he 
optat per: 
□ Acreditar el coneixement de català (B2).                     □ Realitzar la prova de català. 

 
Documentació que s’ha d’aportar 

□ Document nacional d’identitat (DNI) □ Titulació de coneixement de llengua catalana (B2) 

□ Titulació mínima exigida □ Documentació acreditativa dels mèrits presentats 

 

Per això, 
 

DEMAN:  

Ser admès o admesa a la convocatòria esmentada. 

 
Artà, ........... d ............................ de 20....... 
 

 

 
(Signatura) 
 
 
 
BATLIA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ   

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de 
l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició 
adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu ajuntament@arta.cat. 


