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Sol·licitud de participació en el procés d’estabilització de
l’Ajuntament d’Ulldecona, sistema de concurs-oposició,
torn lliure, en el marc de l’article 2 de la llei 20/2021, de
28  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  reducció  de  la
temporalitat en l’ocupació pública

Convocatòria:

Publicació: BOPT dd/mm/2022

Denominació (segons plantilla): Plaça Conserge

Grup / Subgrup: AP

Règim: Laboral

Règim:

Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social

Tipus d’identificació
 DNI / NIF    NIE

Número identificador del document – lletra

Adreça a efectes de notificació
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:

o Notificació en paper:

Adreça: __________________________________________________________________________________

Codi Postal i Municipi:_______________________________________________________________________

Telèfon: __________________________________________________________________________________

o Notificació electrònica: a la meva bústia electrònica, accessible des de: https://www.seu-e.cat/web/ulldecona

Avís de notificació
D’acord amb la normativa vigent, autoritzo l’Ajuntament d’Ulldecona que m’enviï avisos per informar-me de les
notificacions pendents de recollir en relació amb aquesta sol·licitud:

o Al telèfon mòbil: ________________________________________________________________________

o A l’adreça de correu electrònic:_____________________________________________________________

Documents que aporto: 

o Còpia simple del DNI o NIE en vigor.

o Còpia simple del certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana i castellana, exigits en la convocatòria
per a cada plaça, si s’escau.

o Còpia simple de la titulació requerida, si és el cas.

o Còpia simple acreditativa del compliment dels requisits específics que s’indiquin, en el seu cas, en l’Annex 2
d’aquestes Bases.

o Relació detallada i ordenada dels mèrits, d’acord amb el model normalitzat d’auto-baremació de l’Annex 1, i còpia
simple de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. La relació detallada i els documents acreditatius dels
mèrits s’han d’ordenar guardant escrupolosa correlació amb l’ordre dels apartats corresponents d’aquestes bases.

o Justificant del pagament de la taxa de drets d’examen.

o Model normalitzat d’autobaremació.

Demano:

Participar en el procés d’estabilització de l’Ajuntament d’Ulldecona, sistema de concurs-oposició, torn lliure, en el marc
de l’article 2 de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació
pública  en  la  plaça  sol·licitada  i  declaro  que  la  documentació  presentada  es  correspon  exactament  amb  la
documentació original i que reuneixo tots i cadascun dels requisits per accedir a la plaça i/o condicions exigides en la
base 2a de la convocatòria.

Signatura
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Acreditació de pagament de la taxa sobre participació en proves selectives municipals (Secció 9 de
l’ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes) (15 euros)

El pagament de la taxa es pot fer efectiu:

a) A la tresoreria de la corporació, en el moment de presentació de la sol·licitud.

b) Mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària al següent compte corrent de BBVA.

Oficina: Ulldecona

Número de compte: ES50 0182 5634 1202 0003 5381

c) Per gir postal o telegràfic.

Quan el pagament s'efectuï mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària o bé per gir postal o telegràfic, s'ha de
fer constar com a remitent el nom i cognoms de l'aspirant, la data del lliurament i l'import corresponent, i s'ha d'adjuntar
a la sol·licitud una fotocòpia del resguard de la imposició.

A segellar per la Tresoreria municipal, en cas de pagament presencial:
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Annex – Autobaremació de mèrits

Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social

Tipus d’identificació

 DNI / NIF    NIE

Número identificador del document – lletra

Convocatòria:

Publicació: BOPT dd/mm/2022

Denominació (segons plantilla): Plaça Conserge

Grup / Subgrup: AP

Règim: Laboral

Valoració de mèrits professionals  Màxim 36 punts

Valoració de mèrits específics en relació amb els acadèmics o altres mèrits per a
les places convocades
A) Activitats formatives                                                                                                        Màxim 4 punts 

TOTAL

Declaro que són certes totes les dades dalt consignades. Així mateix, autoritzo al Tribunal qualificador a 
comprovar, en qualsevol moment, les dades en aquest document consignades.
Signatura

 


