Sol·licitud de certificat d’experiència per prendre part al concurs de trasllat de personal
funcionari de l’ATIB
DADES PERSONALS
NOM I LLINATGES
.....................................................................................................................................
NÚM. PRODUCTOR: .................. COS ................... ESCALA ..................... GRUP .................
ADREÇA ...........................................................................
LOCALITAT ............................ C.P. ............
TELÈFON ................................... CORREU ELECTRÒNIC ...................................................

EXPÒS:
A. Que segons la base 6.2.g de la Resolució de la Presidenta de l’Agència Tributaria de les Illes
Balears de 4 de setembre de 2017, per la qual se s’aprova la convocatòria del procediment de
provisió de llocs de treball a l’Agència Tributària de les Illes Balears, es pot sol·licitar un
certificat als efectes d’acreditar l'experiència en alguna àrea o matèria exigida com a requisit
i/o mèrit d'un lloc de feina en sistemes de provisió de l'Agència Tributària de les Illes Balears
B. Que precís que es certifiqui la següent circumstància (emplenau el que pertoqui)
1. Que, mentre ocupava el lloc base del cos, escala o plaça………………………………, amb el
codi de lloc de feina ……… …………… … i nivell de complement de destinació…..... vaig
ser adscrit :
 Des de …..... de ........…..... de ......... fins a ............ de ..................... de ........... a la unitat
..........................................................................
general/organisme

autònom

la
(1)

Direcció

General

(especificar

/secretària
denominació)

...........................................................................................................................
 Acomplint les funcions de l’àrea/consistents (2)
..............................................................................................
Tot això, als efectes acreditar experiència en lloc base.
2. Que, mentre ocupava el lloc del cos, escala o plaça………………………………, amb el
codi de lloc de feina ……… …………… … i nivell de complement de destinació…..... vaig
ser adscrit :
 Des de …..... de ........…..... de ......... fins a ............ de ..................... de ........... a la unitat
..........................................................................

la

Direcció

General

/secretària

general/organisme

(1)

autònom

(especificar

denominació)

...........................................................................................................................
 Acomplint les funcions de l’àrea/consistents (2)
..............................................................................................
Tot això, als efectes de aclarir o especificar les funcions establertes a l’ordre de funcions
corresponent
3. Que, mentre ocupava el lloc del cos, escala o plaça………………………………, amb el
codi de lloc de feina ……… …………… … i nivell de complement de destinació…..... vaig
ser adscrit :
 Des de …..... de ........…..... de ......... fins a ............ de ..................... de ........... a la unitat
..........................................................................
general/organisme

autònom

la
(1)

Direcció

General

(especificar

/secretària
denominació)

...........................................................................................................................
 Acomplint les funcions de l’àrea/consistents (2)
..............................................................................................
Tot això, als efectes acreditar experiència derivada realització temporal altres funcions a
les atribuïdes per ordre de funcions corresponent..
C. Que als efectes d’acreditar
DOCUMENTACIO :

les

circumstàncies

exposades,

adjunt

la

següent

1.
.....................................................................................................................................................
2.
.....................................................................................................................................................
3.
.....................................................................................................................................................
4.
.....................................................................................................................................................
5.
.....................................................................................................................................................

Per això,
SOL·LICIT
Que s’expedesqui el CERTIFICAT, d’acord amb el model de l’Annex 6 de la resolució .
Palma, ....... de ......................... de 2017
(1) Inclou també a les entitats del sector públic autonòmic amb personal funcionari adscrit, quan
a aquestes i només per funcions realitzades en llocs de personal funcionari
(2) Especificar l’Àrea i/o funcions segons correspongui: Contractació, Assessorament jurídic,
Tramitació procediments gestió tributària de tributs propis o cedits (detallar tribut), tramitació
procediments inspecció tributària, Recaptació Tributària, Revisió en matèria tributària o
representació CAIB/ATIB procediments universals per insolvència, o qualsevol altra dada
rellevant per acreditar requisits o mèrits en la convocatòria de provisió de llocs de feina a
l’ATIB.

DIRECTORA DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
SECRETARI/ÀRIA

GENERAL

........................................................

DE

LA

CONSELLERIA

DE

