
 

 
ANNEX XVII. QUADRE RESUM DELS MÈRITS AL·LEGATS PER L'ASPIRANT PER A LA 
VALORACIÓ DE MÈRITS 
 
Nom i cognoms   DNI  
Adreça  Codic postal  
Municipi  Telèfon fix  
Adreça electrònica  Telèfon mòbil  
Procés selectiu 
 

   

 
EXPOSO, que adjunto, els documents acreditatius dels meus mèrits relatius a l'experiència professional i 
de formacio, per tal que puguin ser valorats en la fase de mèrits, d'acord amb el barem de mèrits que figura 
a les bases del procés  selectiu que s'indica més amunt: 
 
A continuació relaciono, de manera resumida i ordenada cronològicament, la meva experiència laboral 
amb indicació del número de pàgina del document acreditatiu que s'adjunta: 
 
Pàg Administració/empresa categoria Data inici Data fi 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
A continuació relaciono, de manera resumida i ordenada cronològicament, la Titulació oficial amb 
indicació del número de pàgina del document acreditatiu que s'adjunta: 
 
 
Pàg Acció Formativa núm. hores data expedició 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 1



 

 2

 
 
A continuació relaciono, de manera resumida i ordenada cronològicament, les Accions Formatives amb 
indicació del número de pàgina del document acreditatiu que s'adjunta: 
Pàg Acció Formativa núm. hores data expedició 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Tota la documentació que s'adjunta haurà d'anar paginada i incloure aquesta referència a la columna 
corresponent. 
 
SOL·LICITO: 
Es tingui per presentada aquesta documentació, d'acord amb el que preveuen les bases del procés 
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