ANUNCI. Convocatòria per a la contractació d’un/a auxiliar administratiu/iva en
règim laboral interí.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga va aprovar el dia 30 de gener de
2020 les bases i la convocatòria per a la selecció d’un/a treballador/a per a cobrir
la plaça d’auxiliar administratiu/iva de l’Ajuntament, en règim laboral i amb
caràcter interí.
Mitjançant el present anunci es fa pública la convocatòria i el text íntegre de les
bases que regeixen el procediment. El termini de presentació d'instàncies serà de
vint dies hábils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest
anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant‐se els successius
anuncis al taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e‐Tauler) i a la pàgina web
municipal.
S’adjunta com annex un model d’instància per a participar a la convocatòria.
Sant Llorenç de la Muga, en la data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa

c/ Església, 2

17732- Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)

http://www.santllorençdelamuga.cat

Tf./Fax 972 56 91 40
a/e: ajuntament@santllorencdelamuga.cat

A N N E X : Model de sol∙licitud
Procediment: Selecció personal laboral‐ Plaça auxiliar administratiu/iva
Expedient: X2020000046

NOM I COGNOMS
DNI / NIE / NIF :
ADREÇA:
POBLACIÓ i C.P.
TELÉFON MÒBIL:
CORREU ELECTRÒNIC:
MANIFESTO:
‐ Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen a la base segona de la
convocatòria.
‐ Que accepto les bases de la convocatòria, que declaro conèixer.
‐ Que accepto rebre les notificacions d’aquest procediment per mitjans electrònics.
‐ Que acompanyo a la present sol∙licitud els següents documents:

 DNI
 Títol acadèmic

 Currículum Vitae
 Nivell C Català

Justificants dels mèrits al∙legats:

 Certificat de serveis prestats
 Altres títols que s’al∙leguen
 Certificat ACTIC

 Certif. serveis altres entitats/empreses
 Cursos i diplomes
 Altres:

Per això, DEMANO:
Ser admès/sa per participar en el procediment de selecció de referència.
Signatura i data:

Sra. Alcaldessa
Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
_____________
NOTA LOPD: Les dades facilitades seran incorporades a un expedient administratiu per tal de tramitar el procediment
selectiu al que la sol∙licitud fa referència. L’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel∙lació davant
l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga. Responsable: la Sra. Alcaldessa

