
1 Dades de la convocatòria 

Nom del lloc a proveir     Unitat 

Localitat Tipus de lloc Forma de provisió 
Barcelona Laboral Concurs de mèrits 

Núm. de convocatòria Data de la Resolució de la convocatòria 

2 Dades personals 
Cognoms i nom   NIF Telèfon 

Adreça Localitat Codi postal 

Amb discapacitat Adaptació proves Adaptació del lloc 

3 Dades professionals actuals 
Situació administrativa  Data d'inici de la situació 

Grup 

Denominació del lloc que ocupo Unitat 

4 Formació 

Especificació del nivell d’estudis 

acabats i data del títol

Nivell de coneixements de llengua catalana Organisme Any 

SOL·LICITO l’admissió a la convocatòria referida en aquest document, i DECLARO responsablement: 

- Que compleixo els requisits de participació del procés de selecció respecte del qual sol·licito la participació, sens perjudici 

de la seva posterior comprovació o acreditació. 
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- La veracitat i exactitud de les dades indicades en aquest formulari, sens perjudici de la facultat de l’Agència Catalana de 

Turisme de revisió i comprovació per a la seva constatació. 

- Que tinc la capacitat funcional per acomplir les tasques pròpies de la plaça convocada, i que no hi ha cap resolució que 

em separi del servei de cap Administració Pública ni m’inhabiliti per ocupar càrrecs i desenvolupar funcions públiques. 

- Que no em trobo en cap dels supòsits d'incompatibilitat que determina la legislació vigent, o bé que sol·licitaré 

l'autorització de compatibilitat. 

 
 
 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localitat i data 
 
 
 
 
DIRECTOR DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME 
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