QUI SUBSCRIU adreça aquesta instància
al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts.

SOL·LICITUD
1. Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms / empresa / entitat / altres... *

DNI / NIE / CIF / Passaport*

Nom i cognoms de la empresa representant (si s’escau):

DNI / NIE / Passaport*

Domicili a efectes de notificacions *

Codi Postal*

Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica)

Població *

Telèfon/Fax *

Telèfon mòbil

Vull rebre notificació electrònica, mitjançant l’adreça electrònica facilitada en aquesta sol·licitud, per rebre avisos
relatius a la pràctica de notificacions, amb independència de la forma de practicar les mateixes.
He estat informat/ada de la/les taxa/es que merita la present sol·licitud.

2. Convocatòria (Lloc de treball / plaça convocada)
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Concurs oposició lliure per a la cobertura en règim d’interí/ina del lloc de treball d’Interventor/a municipal de la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
3. S’adjunta la següent documentació complementària










Currículum vitae.
Títol acadèmic necessari.
Títol del nivell de català.
Fotocòpia Document Nacional d’Identitat.
Justificant del pagament de la taxa municipal per expedició de documents administratius, per la
inscripció a les convocatòries per la selecció del personal. (Ordenança fiscal núm.14)
Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO). (En cas de persones en situació
d’atur)
Certificacions, títols i/o altres documents acreditatius dels mèrits.
Altres

4. Exposo:
Que vull formar part del procés per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball d’intervenció de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, mentre no es cobreixi el mateix per personal funcionari
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona en data 22 de juliol de 2021 (CVE 202110099508).
Que declaro que conec el text íntegre de les Bases reguladores del procés selectiu de referència, que les
accepto sense reserves i reuneixo les condicions exigides en les Bases esmentades, i que no pateixo cap
malaltia ni estic afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les
funcions del lloc de treball convocat.
Que així mateix, declaro que són certes totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, així com la
documentació adjunta.
Les 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).

Que dono el meu consentiment perquè les meves dades personals siguin incorporades a un fitxer o
tractament de dades de titularitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, creat amb finalitats de gestió
dels recursos humans. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment i
en qualsevol moment, podré exercit els meus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot
adreçant-me a l’Ajuntament per qualsevol mitjà
Que vull participar en el procés selectiu per a la provisió del lloc de treball/de la plaça abans esment/ada.
5. Sol·licito:
Que s’admeti la present sol·licitud de participació i que sigui admesa en el procés selectiu convocat per
cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball d’intervenció.
Que s’admeti la documentació annexada i esmentada en la present sol·licitud.

* Camps obligatoris
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Signatura

Sant Vicenç dels Horts, ____ de/d’ ____________ de 20___

Les 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).

