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ANNEX II.- CURRÍCULUM VITAE PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA 

CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC SUPERIOR EN ARQUITECTURA DEL CONSORCI DEL BESÒS I 

CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE VACANTS DE LA MATEIXA 

CATEGORIA QUAN AQUESTES ES PRODUEIXIN 

 

 
Nom i Cognoms 

 

 
Certificat de Nivell C1 de suficiència o superior de català: 

 

SI NO 

 

 

Si no esteu en possessió del certificat de nivell de català contesteu aquestes preguntes: 

 

  Heu participat i obtingut plaça en processos de selecció de personal per accedir als Ajuntaments 

consorciats,  en  què  hi  hagués  establerta  una  prova  eliminatòria  de  català  del  mateix 

nivell  o superior? 

 

 

SI NO 

 
En cas 

afirmatiu, 

indiqueu el 

procés de 

selecció: 

 

 
  Disposeu dels títols d’ensenyament reglat no universitari expedits pel Departament d’Ensenyament 

d’acord amb les equivalències amb els certificats de referència de la Direcció General de Política 

Lingüística d’acord amb el nivell exigit en la convocatòria. 

 

 
SI NO 

 

Heu participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic o lliure designació 

en les mateixes administracions, en que hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 

superior. 

 

 

En cas afirmatiu, 

indiqueu el núm. del concurs o lliure designació: 
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Cursos de Formació relacionats amb l’àmbit de treball 

 

 

Nom del curs 

 

Centre 

 

Hores 

Any 

realització 

Pàg. 

Acreditativa 

     

     

     

     

     

 

 

 

Titulacions Acadèmiques 

 

 

Titulació 

Pàg. 

Acreditativa 
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Experiència Professional 

 

 

LLOC OCUPAT 

 

Categoria i 

Període 

 

 

Descripció de les funcions principals realitzades 

 

 

 

 

  

   

   

   

 

 

Altres mèrits 

 

 

Descripció 

Pàg. 

Acreditativa 
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