
 
____________________________________________________________________________________, 
que visc a (localitat) ____________________________________________, CP ____________, carrer de 
___________________________________________________, núm. ______, tel. __________________, 
correu electrònic ________________________________________  i amb DNI núm. ________________,  
 
EXPÒS: 
 

Que m’he assabentat de la convocatòria per a cobrir, mitjançant nomenament temporal, dos (2) 
llocs de feina d’AGENT DE CORRESPONSABILITAT I CONCILIACIÓ de l’Ajuntament de Marratxí per 
a l’execució d’un projecte temporal (12 mesos) a resultes de la subvenció atorgada en data 23 
de febrer de 2022 per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, les bases i 
convocatòria de les quals varen ser publicades en el BOIB núm. 41, de data 24 de març de 2022. 

 
Per això, SOL·LICIT: 
 

Prendre-hi part, fent constar que reuneixo tots els requisits exigits, acompanyant aquesta 
sol·licitud dels justificants originals o degudament confrontats/compulsats dels mèrits que es 
volen fer valer a la fase de concurs. 
 
Requisits específics que s’acrediten: 
 Títol acadèmic exigit (________________________________________________).  
 Certificació de coneixements de català nivell B2.      
 Permís de conducció tipus B.        
 Fotocopia del document nacional d’identitat.      
 Justificant abonament de la taxa per a optar a processos de selecció.   
 Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat     

 
Així mateix, DECLARA EXPRESSAMENT que compleix els requisits establerts a la base segona de la 
convocatòria, referits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, que són certes 
les dades que es consignen en aquesta sol·licitud i que: 
 

a) No he sigut separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal i no he sigut 
inhabilitat per a l’exercici de la funció pública. 
 

b) No pateix cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament 
correcte de les funcions, comprometent-me si escau a realitzar el corresponent examen 
físic/psíquic davant del serveis de prevenció de l’Ajuntament de Marratxí. 

 
 

Marratxí, a ____ de _______ de 2022 
 
 

 
        Sgt.: ____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ 

Procediment AMM.22.01.02.01 Borses de treball 


