
 

 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
     
 

1. Dades de l’/la interessat/ada i/o representant 

Nom i cognoms i/o raó social * 

 
DNI / NIF/  NIE* 

 

Adreça *                                                                                                                              

 
Població * 

 
C.P * 

 

Telèfon *     

                                                                   
Mòbil 

 
Fax 

 
Adreça electrònica 

 

* Camps obligatoris 
  Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a l’adreça facilitada 

en aquesta sol·licitud. 

 

2. Plaça/ces a la/es que opto (assenyalar amb X) 

  

     - Agent cívica                 

  

3. Documentació que adjunto (assenyalar amb X) 

Currículum Vitae actualitzat  
Certificat de vida laboral emès dins el termini de 

presentació de sol·licituds 
 

 
 

4. Requisits generals  

A)  Reuneixo tots i cada un dels requisits demanats a les Bases aprovades per a cada plaça 
a la que opto. 

 Sí  No 

5. Criteris socials  

Manifesto que la meva situació d'atur en recerca de feina és la següent: (assenyalar amb X) 

Temps a l'atur:  
Fins a 12 mesos vençuts           Entre 13 i 24 mesos              Més de 24 mesos  

Percepció de prestació o subsidi:(assenyalar amb X) 

Prestació per atur                      Subsidi o ajuda                         No cobrar cap prestació, subsidi ni ajuda  

Manifesto que la meva situació familiar és la següent: (assenyalar amb X) 

Tots els membres de la meva unitat familiar estan en situació d'atur.  
Segons el llibre de família, el padró i la comprovació amb el SOC de cada membre de la seva unitat familiar en 
situació d’atur. 
S’entén per estar en situació d’atur, persones en edat laboral, és a dir, dels 16 als 65 anys, i que constin 
inscrites a l’oficina del SOC com a persones demandants d’ocupació no ocupades. Condició de DONO. Per no 
poder complir la condició de DONO, queden excloses les persones en situació de pensionista. 
 

Sí  No  
 

Sóc una persona que puc acreditar que visc sol i/o amb persones al meu càrrec menors de 16 anys, segons el 
llibre de família i el padró                                                                                                           Sí  No  
 

SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

Convocatòria d'una borsa de caràcter social per a la selecció d'agents cíviques per al Projecte Civitas, aprovat per 
Junta de Govern local el 12 de novembre de 2020 vinculat al Pla de Reconstrucció Social i de Reactivació 
Econòmica aprovat per Ple extraordinari el 8 de juliol de 2020. 

QUI SUBSCRIU adreça aquesta instància al 
 
 Sr. Alcalde President de l’Ajuntament 



 

           
 
 
Signatura 
 
Sant Vicenç dels Horts, ____  de______________ de 2021 
 
 
 

La informació referent a les llistes amb la valoració provisional i definitiva dels criteris socials es 
publicarà al web www.santvicencactiu.cat i/o www.svh.cat, i es penjarà al taulell del Club Feina, 
Pl. del Molí, 1. 
 
La identificació de cada persona serà el número de registre d’entrada d’aquesta sol·licitud de 
participació. 
 
 
 
 

Signant aquesta instància accepteu el tractament de dades de caràcter personal per aquest procés de selecció. Aquestes dades s'inclouran en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts per a la finalitat indicada, el qual té les mesures de seguretat necessàries d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal. Podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent davant del/de la responsable 
del fitxer de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Pl. de la Vila, 1). 

 

Nombre de persones a càrrec de la persona sol·licitant, ja siguin ascendents, descendents i/o el seu cònjuge. 
Demostrada mitjançant el llibre de família i el padró. 
 

Una persona           Dues persones              Tres persones             Més de tres persones  

La persona sol·licitant podrà acreditar la seva discapacitat, del/de la seu/va cònjuge i/o al seu 
càrrec una persona descendent o ascendent amb una discapacitat reconeguda igual o superior 
al 33%. Situació 5.1 de les bases socials. 

 Sí  No  

La persona sol·licitant podrà acreditar la seva discapacitat, del/de la seu/va cònjuge i/o al seu 
càrrec una persona descendent o ascendent amb una discapacitat reconeguda igual o superior 
al 65% i que consti la necessitat d’una tercera persona. Situació 5.2 de les bases socials. 

Sí  No  

La persona sol·licitant podrà acreditar que és una família monoparental. Situació 5.3 de les 
bases socials. 

Sí  No  

La persona sol·licitant podrà acreditar que té al seu càrrec una persona ascendent o 
descendent, i/o el/la seu/va cònjuge, dependent de grau 1, 2 o 3. Veure detall situació 5.4 de les 
bases socials. 

Sí  No  

La persona sol·licitant podrà acreditar que ha estat o està en la situació 5.5 de les bases 
socials. 

Sí  No  

La persona sol·licitant podrà acreditar que no rep pensió alimentària per incompliment de 
sentència. Situació 5.6 de les bases socials. 

 Sí  No  

La persona sol·licitant podrà acreditar que està empadronada a Sant Vicenç dels Horts amb 
almenys sis mesos d’antiguitat, comptada a partir de la data límit de presentació de la 
documentació al padró municipal. Situació 5.7 de les bases socials. 

 Sí  No  

La persona sol·licitant podrà acreditar que es usuària del Servei Local d’Ocupació Municipal i en 
situació activa de feina durant els darrers 12 mesos. Situació 5.8 de les bases socials. 

Sí  No  

 

Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a fer les comprovacions pertinents al 
Padró Municipal d’Habitants, al Servei Púbic d’Ocupació de Catalunya, al SEPE i a 
d’altres serveis municipals.                                                

 
 
 
Sí  No  

 

6. Comentaris addicionals en relació a la sol·licitud  
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