
 

   

  

En/Na________________________________________, amb DNI núm. _______________, amb 

domicili al carrer ________________________________ núm. _____, pis ___, porta ___, del 

municipi de _____________________________,  Codi Postal __________amb telèfon núm. 

_______________, e-mail_________________________________que actua en nom i 

representació de ______________________________ amb DNI/NIF núm. ________________.  

  

EXPOSO   

  

Que accepto les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball en la 

categoria  de Tècnic/a en protecció civil, per cobrir substitucions de personal o dur a terme el 

possibles programes d’actuació concreta que puguin esdevenir.  

 

Que compleixo totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases reguladores del procés 

selectiu publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de data 13 d’abril de 2022. 

  

Per això,  

DEMANO  

Ser admès/a a les proves selectives a que es refereix aquesta instància.  

Documents que han d’acompanyar la sol·licitud  

  

□ Currículum  

□ Còpia del DNI   

□ Còpia del carnet de conduir B1  

□ Còpia de la titulació exigida per a l’accés al procés selectiu.  

□ Còpia del certificat de nivell de suficiència de català (nivell C) de la Direcció General de Política   

Lingüística o equivalent, d'acord amb el Decret 161/2002 i l'Ordre PRE/228/2004. Les persones 

que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la prova prevista.  

 

La documentació de la fase de concurs, en els processos de concurs-oposició, es presentarà un cop 

publicats els resultats de la fase d’oposició a la pàgina web de la Corporació, i el temps de 

presentació serà de dos dies hàbils, comptador a l’endemà de l’esmentada publicació. 
  

   

  

Figueres, ________ de ____________________ de 20  

  

(Signatura)  

  

 

 

  

  

  

IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA PRESIDENTA DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ  
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