Espai reservat per a ús administratiu

Processos de selecció de
personal

1. CONVOCATÒRIA
Nom de la plaça convocada:

Codi de l'expedient:

Borsa de treball d'arquitecte/a

SG/2022/71

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom:

Primer Cognom:

Adreça a efectes de notificacions
Tipus de la via:

Número

Segon Cognom :

DNI /NIE/ Passaport

Data de naixement:

Nom de la via:

Quilòmetre

Lletra

Població

Bloc

Portal

Escala

Municpi

Pis

Porta

Codi postal

Província o Pais

Altres Mitjans de Contacte
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Vull rebre les comunicacions i notificacions relacionades amb aquest procediment a la meva carpeta ciutadana (La meva bústia
de notificacions), accessible a la seu electrònica , prèvia identificació amb certificat digital idCAT, DNI electrònic o qualsevol altre
certificat digital admès per l'Ajuntament.
3. DECLARO:
Declaro sota la meva responsabilitat:
–

Tinc la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o la d'un estat al qual, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.

–

Em comprometo a acreditar documentalment la meva nacionalitat amb un document vigent i el permís de residència (En cas de no
disposar de la nacionalitat espanyola)

–

No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o
estatutaris de les Comunitats autònomes, ni trobar-me en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per
resolució judicial en els termes que es preveuen a l’article 56.d) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

–

No trobar-me inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el
meu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública (En el cas de nacionals d’altres estats).

–

No trobar-me en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes a la legislació vigent sobre la matèria.

–

No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions pròpies del
lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma permanent o transitòria.

–

Que he complert els 16 anys i no supero l'edat de jubilació legalment establerta.

–

Que reuneixo els requisits exigits a les bases de la convocatòria del procés de selecció de referència.

–

Que disposo de les següents titulacions:
Titulacions
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Que disposo de l'acreditació documental del nivell C1 (suficiència) o superior de català de la Junta Permanent de Català o
equivalent
Que he superat una prova del nivell C1 en altres processos de selecció de personal de les administracions públiques
Que disposo de l'acreditació documental del nivell medi o superior o nivell B2 o C2 de llengua castellana (En cas de no disposar de
la nacionalitat espanyola)
Que he ingressat els drets d'examen fixats en la quantitat de 25,00 € (s'adjunta comprovant de l'ingrés)
–

Mèrits :
1. Experiència professional :
- Tasques relacionades amb el lloc de treball, en administracions públiques com personal propi o en empresa privada
- Tasques relacionades amb el lloc de treball, en administracions públiques o empresa privada amb vinculació per contracte de
serveis

Organisme/Ens/Empresa
(Especifiar L'Organisme /Ens/ Empresa)

Període
(Cal Fer-ho Constar Segons:

Tipus De Jornada Laboral
/
Categoria

Del .../.../.... Al .../.../....)

2. Cursos :
- Per formació relacionada amb el lloc de treball
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Curs

Núm. d'hores del curs

Organisme o Centre que ha impartit el curs

4. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A LA PRESENT INSTÀNCIA:
DNI o NIE
Nivell de català requerit
Nivell de castellà (si és el cas)
Títol exigit
Currículum vitae
Informe de vida laboral
Comprovant d'ingrés dels drets d'examen
Certificat de valoració de discapacitat
5. AVÍS LEGAL
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), us informem que les dades facilitades s’inclouran al Registre d'activitats de l'Ajuntament de Tona.
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de la limitació del tractament i de
la portabilitat de les dades en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant la corresponent instància presentada a l´Oficina d'Atenció
Ciutadana, o bé telemàticament, mitjançant el catàleg de tràmits ubicat a la seu electrònica de la Corporació http://tramits.tona.cat.

6. DATA I SIGNATURA
El/la contrasignant sol·licita ser admès/a a les proves selectives a les que es refereix la present instància i declara que són certes les dades
recollides en aquesta sol·licitud, comprometent-se a provar les dades que consten en aquesta sol·licitud si li són requerides.
Tona,

de

de 202.....
El/La sol·licitant
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