
Annex II. Declaració de Mèrits 

Dades de la persona interessada
Cognoms, Nom (*)                DNI / NIE / Passaport (*)

    

Convocatòria
Nom convocatòria (*)

El Tribunal requerirà la justificació de tots els mèrits al·legats als aspirants que superin la fase d'oposició. Tots els mèrits que no 
s'al·leguin en el present formulari no es podran presentar ni afegir a posteriori.

Experiència professional (vinculada al lloc de treball que ens ocupa)

Llocs de treball a l’Administració Pública

Llocs de treball en empreses privades

Formació (titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça excepte la que dóna accés a la participació en el procés)

Llicenciatura o graus

Diplomatura

Màsters

Postgraus

Cicles formatius
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Cursos de formació o perfeccionament  (que puguin vincular-se a l’àmbit del lloc de treball que ens ocupa)

Per cursos de 8 a 25 hores 

Per cursos de 26 a 50 hores

Per cursos de 51 a 100 hores 

Per cursos de durada superior a 100 hores

Declaro sota la meva responsabilitat

que estic en possessió dels mèrits, per tal de donar compliment a la fase de concurs establert a la base TERCERA (3.2) de la 
convocatòria a dalt referenciada, assumint totes aquelles responsabilitats que de la seva falsedat se’n puguin derivar.

D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 2016/679), el responsable de recopilar i tractar les seves dades 
és l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La finalitat és la de poder prestar els serveis i gestió dels tràmits municipals.  
Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant 
un escrit  adreçat l’Ajuntament d'Amposta,  o per e-mail  a  ajuntament@amposta.cat.  La inexactitud, falsedat o omissió en les  dades,  o la no 
presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les  
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions).
Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat (www.amposta.cat/politica-de-privacitat).

Data (dd/mm/aaaa) (*)    Lloc (*)

   

Signatura de la persona interessada (*)

(*) Camps d'entrada obligatòria 

2/2

IN
S1

88
 v

01
(2

1)


	Cognoms-nom-rao social: 
	DNI-NIE-PASS-CIF: 
	convocatoria-nom: 
	experiencia-publica: 
	experiencia-privada: 
	formacio-llic-graus: 
	formacio-diplomatura: 
	formacio-masters: 
	formacio-postgraus: 
	formacio-cicles-formatius: 
	cursos-8-25h: 
	cursos-26-50h: 
	cursos-51-100h: 
	cursos-100h: 
	declaro-responsablement: Yes
	data-solicitud: 
	lloc: 


