
RELACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL, MÈRITS I FORMACIÓ 
Nom i Cognoms:  DNI  Tel. Mòbil: 
e-mail:  
1) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: Serveis prestats en categoria anàloga en ajuntaments, organismes autònoms i entitats públiques empresarials dependents d’aquests.

* Ajuntament, organisme públic o entitat de dret públic vinculat o depenent d'aquest
(utilitzeu el full annex si és necessari) 
2) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: Serveis prestats en categoria anàloga en l’àmbit privat com a professional autònom, empreses privades o associacions professionals

(utilitzeu el full annex si és necessari) 

Nom de l’administració pública* Categoria Data inici: Data fi: Mesos complets Puntuació 

Nom de l’empresa, associació o autònom Categoria Data inici: Data fi: Mesos complets Puntuació 

https://tinyurl.com/annexfigueres
https://tinyurl.com/annexfigueres


3) FORMACIÓ: Cursos. Indiqueu durada, organitzats i/o autoritzats per organismes autònoms, Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Escoles
d’Administració Públiques corresponents de les comunitats autònomes, i Institut Nacional d’Administracions Públiques, Universitats i Col·legis professionals i 
altres subjectes a valorar, d’acord amb les bases. 

(utilitzeu el full annex si és necessari) 

4) FORMACIÓ: Postgraus i/o màsters universitaris acreditats, orientats a millorar les competències específiques.

Denominació postgrau o màster universitari Organisme o centre Data fi Puntuació 

(utilitzeu el full annex si és necessari) 

Només podran ser valorats aquells mèrits assolits fins el moment en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, i descrits en el present llistat de mèrits. 
Aquest hauran d’acreditar-se degudament, mitjançant certificat o document equivalent, en el moment indicat en les bases del procés de selecció. 

Denominació curs Organisme o centre Hores Data fi: Puntuació 

https://tinyurl.com/annexfigueres
https://tinyurl.com/annexfigueres
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