SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A PLANS
D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS, EN EL MARC
DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 20172018, DIPUTACIÓ DE BARCELONA.-

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
DNI:
Domicili:
Municipi (CP):
Telèfon:

Correu electrònic:

EXPOSICIÓ
1. Que vull participar en el procés de selecció convocat per l’Ajuntament d’Avinyonet del
Penedès, per a cobrir dos llocs de treball com a operaris de la brigada municipal de serveis de
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, dins del Programa complementari de foment de
l’ocupació local 2017-2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la
Diputació de Barcelona, mitjançant procediment de concurs.
2. Que desitjo concórrer en el procés anteriorment especificat.
3. Que faig constar que reuneixo tots els requisits generals exigits en el moment de la
presentació de la sol·licitud.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Primer.- Declaro que no he estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de
qualsevulla de les administracions públiques, ni estic inhabilitat/da per a l’exercici de les
funcions públiques.
Segon.- Declaro que no estic en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la legislació
vigent.
Tercer.- Declaro que no pateixo cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament
de les funcions corresponents.

PETICIÓ
Ser admès/a com a aspirant en aquest procés.

DOCUMENTACIÓ APORTADA
- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia del carnet de conduir (tipus B).
- Document acreditatiu de la titulació mínima exigida (o superior).
- Document actualitzat justificatiu d’estar inscrit al SOC com a demandant de treball.
- Informe de vida laboral actualitzat.
- Currículum vitae actualitzat (si no s’ha aportat amb la sol·licitud d’admissió).
- Documentació acreditativa de formació complementària (cursos, cursets, etc.).
- Documentació acreditativa per a poder valorar l’aplicació dels criteris socials.

Avinyonet del Penedès, ... de .............. de 2018.

Signatura:

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades identificatives de la vostra sol·licitud s’inclouran en el fitxer denominat “Registre
general”, del qual és propietari l’Ajuntament, amb les finalitats de registrar tota la documentació d’entrada
i sortida de l’Ajuntament i gestionar tràmits administratius d’ofici o a petició de part i les resolucions de les
sessions dels òrgans col·legiats i membres de govern.
Les dades es poden comunicar als ens autoritzats i interessats/des en el procediment.

