Sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció de personal
Les instruccions per a emplenar la sol·licitud són al dors

Dades de la convocatòria
Codi de la convocatòria

Cos

CO C1-ADM/2017
Sistema d’accés:

DOGC núm.

Dia

Mes

Any

ADMINISTRATIUS

Torn de promoció interna

Dades personals
DNI/Núm. identificació personal Primer cognom
Data de naixement

Segon cognom

Nacionalitat

Sexe:
Home

Domicili: carrer, núm., pis, porta

Nom

Correu electrònic:

Telèfon fix

Dona

Municipi

Codi postal

Telèfon mòbil

Nacionals d’altres estats previstos en la base 2.1.a)
Cònjuge

Descendent

Descendent del cònjuge

Titulació
Títol acadèmic oficial exigit en la convocatòria

Centre d’expedició

Any

Llengua catalana
Nivell de coneixement de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent:
Espai per a especificar el nivell o la prova suNivell C (cal adjuntar document acreditatiu)
Altre nivell (cal especificar i adjuntar document acreditatiu) perada, si escau
Haver participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la Sindicatura de Comptes, en què hi hagués establerta una prova o exercici de coneixements de llengua catalana
del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convo catòria, o haver superat la prova esmentada en
altres processos selectius corresponents a la mateixa oferta pública anual d’ocupació (cal especificar)

Serveis prestats en ens públics o administracions públiques
Departament/Ministeri/Ens/Organització

Vinculació

Grup Cos

Escala

Categoria

Data inicial

Data final

Adaptació per a la realització de les proves (vegeu codis al dors)
Se sol·licita:
En cas afirmatiu, tipus d’adaptació (marqueu amb una creu el codi corresponent): Motiu (marqueu amb una creu el codi corresponent):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 (Per al 12, cal especificar)
A
B
C
D
E
F
G
H
I (Per a la I, cal especificar)
Sí
No
Espai per a especificar el tipus d’adaptació (només si heu marcat el 12) i el motiu (només si heu marcat la I)

Adaptació del lloc de treball (article 7 del Decret 66/1999, de 9 de març)
Se sol·licita:
En cas afirmatiu, tipus d’adaptació
Sí
No

Motiu

Documentació que s’adjunta
Fotocòpia confrontada del DNI o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, document oficial acreditatiu de la personalitat (base 3.4.a).
Fotocòpia confrontada del document acreditatiu dels coneixements de llengua catalana, si escau (base 3.4.a).
(En el cas de persones que tinguin la condició legal de disminuïdes o, sense tenir-la, que sol·licitin una adaptació funcional per a la realització de les proves o
del lloc de treball): Còpia confrontada de la sol·licitud (presentada prèviament) del dictamen vinculant de l’equip de valoració de disminucions de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (base 5.3).

El/la sotasignat/da SOL·LICITA ser admès/esa a la convocatòria a què es refereix aquesta sol·licitud i DECLARA que són certes totes i
cadascuna de les dades que hi consigna, que reuneix les condicions per a treballar a l’Administració pública i les assenyalades
especialment en la convocatòria.
Localitat i data

Signatura

IL·LUSTRE SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
Via Laietana, 60 – 08003 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat

Instruccions per a emplenar la sol·licitud d’admissió
Aspectes generals
Abans d’emplenar la sol·licitud, llegiu les bases de la convocatòria.
Presenteu la sol·licitud emplenada per duplicat o presenteu-ne un sol exemplar juntament amb una fotocòpia.
Escriviu les dades de la sol·licitud en majúscula, a màquina o amb bolígraf, de forma clara i perfectament llegible en tots els
exemplars.
Si no teniu prou espai per a consignar-hi alguna dada, presenteu-la en un full a part, tot assenyalant-ho amb la remissió “vegeu full
adjunt”.
És imprescindible que la sol·licitud sigui signada per la persona que participa en la convocatòria.
Adjunteu a la sol·licitud:
una fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, document
acreditatiu de la personalitat.
una fotocòpia confrontada del document acreditatiu dels coneixements de llengua catalana, si escau.
(només en el cas de persones que tinguin la condició legal de disminuïdes o que, sense tenir-la, sol·licitin una adaptació funcional
per a la realització de les proves): fotocòpia confrontada de la sol·licitud (presentada prèviament) del dictamen vinculant de
l’equip de valoració de disminucions de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Social (base 5.5)

Dades de la convocatòria
Comproveu en la resolució i en les bases de la convocatòria les dades que es consignen en la sol·licitud.
Sistema d’accés: únicament es pot senyalar un torn de participació.

Dades personals
No oblideu emplenar cap camp d’aquest apartat. Si disposeu de telèfon fix, telèfon mòbil o correu electrònic, feu constar aquestes
dades.

Adaptacions per a la realització de les proves
Els aspirants que acreditin discapacitat i requereixin adaptació per a la realització de les proves o exercicis ho han de fer constar
en la sol·licitud, d’acord amb els codis següents (article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març, DOGC 2852 de 22.3.1999).

Tipus d’adaptació
Els codis numèrics corresponen a les adaptacions següents:
1
Ampliació del temps de realització de les proves (un terç més que la resta d’aspirants, sempre que no desvirtuï el sentit de
la prova).
2
Mobiliari adaptat: taula adaptada a l’alçada de la cadira de rodes.
3
Mobiliari adaptat: cadira amb braços.
4
Sistema Braille.
5
Text de la prova ampliat.
6
Sistemes/ màquines de lectoescriptura per a deficiències visuals.
7
Intèrpret de llenguatge de signes.
8
Explicació personalitzada del contingut de la prova.
9
Prova oral, sempre que no desvirtuï el contingut de la prova.
10 Prova escrita, sempre que no desvirtuï el contingut de la prova.
11 Supressió de barreres arquitectòniques.
12 Altres (cal especificar en l’imprès, o en un full a part, tot assenyalant-ho amb la remissió “vegeu full adjunt”).

Motius
Els codis alfabètics corresponen als motius següents:
A Afectació visual.
B Afectació auditiva.
C Afectació del llenguatge.
D Afectació de les extremitats superiors.
E Afectació de les extremitats inferiors.
F Afectació endocrina.
G Afectació neurològica.
H Afectació psíquica.
I Altres (cal especificar en l’imprès, o en un full a part, tot assenyalant-ho amb la remissió “vegeu full adjunt”).

Adaptacions del lloc de treball
Els aspirants que acreditin discapacitat i requereixin adaptació del lloc de treball han de fer constar en la sol·licitud el tipus
d’adaptació sol·licitada i el motiu de l’adaptació (article 7 del Decret 66/1999, de 9 de març, DOGC 2852 de 22.3.1999).

