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MODEL 2.- MODEL NORMALITZAT DE PRESENTACIÓ DE MÉRITS 

PROCESSOS SELECTIUS PER A LA COBERTURA DEFINITIVA DE LES PLACES 
VACANTS DE PERSONAL FUNCIONARI I DE PERSONAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS CORRESPONENTS A 
L’OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ 2022  

Primer Cognom 

 

Segon Cognom 

 

Nom 

 

Número DNI  

 

Telèfon mòbil 

 

Telèfon fix 

 

Adreça personal (carrer, número, pis, porta) 

 

Municipi i Codi Postal 

 

Província 

 

Adreça electrònica personal 

 

INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DELS MÈRITS A VALORAR PEL 
TRIBUNAL QUALIFICADOR EN LA FASE DE CONCURS: 

• Abans d’emplenar la relació de mèrits que proposa per ser valorats pel Tribunal 
qualificador, llegeixi bé les bases de la convocatòria i l’annex corresponent.  

• Ha d’incorporar un Índex on es relacionin tots els documents que vulgui aportar. A 
l´índex haurà d’incloure, el nom del mèrit al·legat i el número del document. A 
continuació s’incorpora un model d’índex que es pot utilitzar. Haurà d’adjuntar 
numerada la documentació que aporti.  

• Conforme estableix la base 4 de les presents bases generals, únicament es 
valoraran aquells mèrits acreditats i aportats fins al moment de finalització del 
termini de presentació de sol·licitud de participació a la convocatòria. 
 
MANIFESTO QUE: 

RELACIONO els mèrits per tal que em siguin valorats pel Tribunal Qualificador en 
la fase de concurs, d’acord amb el barem que figura a les bases de la convocatòria 
del procés de selecció de                                                               (només fer 
menció al número d’annex corresponent) 

SIGNATURA: 

 

 

Lloc i data: 
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ÍNDEX 

(Pot adjuntar document índex en format similar adequant-se als mèrits que al·legui).  

 

A) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (afegiu les files que siguin necessàries) 

Denominació 
a les bases 
(A1); A2; A3)  Administració/Empresa Categoria professional Data inici Data 

finalització 

Núm. de 
pàgina 

en la que 
s’adjunta 
el mèrit  
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B) FORMACIÓ (afegiu les files que siguin necessàries) 

Centre formador Nom Acció formativa Data inici Data 
finalització 

 

Hores de 
formació  

Núm. de 
pàgina en la 

que s’adjunta 
el mèrit 
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