SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU DEL PLA D’OCUPACIÓ
MUNICIPAL COM A PALETA (OFICIAL 1ª)
Nom:
Domicili:

Població:

Telèfon:

Codi Postal:

DNI:

Correu electrònic:

EXPOSO,
1. Que vull participar en el procés selectiu del Pla d’Ocupació Municipal com a Paleta (Oficial

1ª) i que he llegit i accepto en la totalitat aquestes bases de selecció.
2. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la

convocatòria:
Tenir complerts 18 anys d’edat.
Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la
dels estats als quals, en virtut de tractes internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats
per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.
Estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat
(DONO), en situació d’atur en recerca de feina o com a ocupat en millora de feina.
Estar inscrit/a a la borsa de treball de l’ESPAI FEINA de El Rusc.
No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant
expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
No trobar-se afectat/da per causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de
desembre.
No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions
corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
Conèixer les dues llengües oficials de Catalunya, el català i el castellà, amb un nivell
adequat segons el perfil lingüístic exigit per al lloc de treball, segons les bases.
3. Que adjunto la documentació següent a efectes d’acreditar el compliment dels requisits per

participar al procés selectiu:

Document acreditatiu de la identitat (DNI/ NIE vigent)
Currículum Vitae actualitzat (febrer 2021).
Informe de vida laboral actualitzat (febrer 2021).
Documentació acreditativa del certificat de discapacitat, si s’escau.
Fotocòpia de les titulacions i cursos de formació.
Documentació acreditativa de monoparentalitat o de família nombrosa, si s’escau.

Acreditació d’estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant
d’ocupació no ocupat (DONO), en situació d’atur en recerca de feina, o com a ocupat en millora
de feina a través del document DARDO. El justificant de sol·licitud d’inscripció serà suficient.
Fotocòpia simple del permís de conduir.
Altres acreditacions que aportin informació sobre els requisits de participació i/o de
valoració de mèrits d’aquesta convocatòria.
4. Que, en relació a l’acreditació de l’equivalència de coneixements de llengua catalana:

Aporto certificat emes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
Consorci per a la Normalització lingüística, Junta Permanent de Català.
Que no puc acreditar l’equivalència de coneixements i, per tant, hauré de realitzar la
prova prevista a les bases.

DECLARO,
1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
2. Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Vilablareix qualsevol variació que
pogués produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida,
d’acord amb la normativa vigent.
3. Que autoritzo a l’Ajuntament de Vilablareix a efectuar la consulta de dades a altres
administracions, per tal de comprovar que es compleixen les condicions requerides per
accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i per revisar-les fins a l’extinció de la seva vigència.
En cas que no ho autoritzeu, marqueu la casella

SOL·LICITO ser admès/a per prendre part en aquest procés selectiu.

(Signatura)
Vilablareix,

de

de 2021

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Vilablareix per a portar a
terme el vostre tràmit i sol·licitud. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l’Ajuntament.
Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació
vigent.

