Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ ABRERA

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATORIA D’UN/A TÈCNIC/A DIPLOMAT/DA DE
BIBLIOTECA I ARXIUS
Nom i cognoms

NIF/NIE

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

NIF/NIE

Sí

No autoritzo la notificació via correu electrònic

EXPOSO I DECLARO:
•

Que he llegit les bases i declaro que compleixo tots els requisits referits en la base segona de la present
convocatòria per poder participar en el procés selectiu.

•

Que declaro que són certes totes les dades que manifesto a la instància.

•

Que dono el meu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la
normativa vigent.

TITULACIÓ
Estic en possessió del títol de

EXEMPT/A de realitzar la prova de català
Per aportar el següent certificat acreditatiu

C1

C2

Altres ...............................................................

Per haver superat una prova del mateix nivell en la convocatòria de l’Ajuntament d’Abrera de
............................................................................................................................................................................

SOL·LICITO:
-

Ser admès/a a la convocatòria referida.

-

Que d’acord amb la base tercera (3.8) en tant vaig participar en processos anteriors, no torno aportar la
següent documentació que es relaciona, perquè ja consta en poder d’aquesta administració:

Documentació

Procés de selecció anterior

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Fotocòpia del títol exigit de la convocatòria i nivell de català
Fotocòpia del NIF/NIE/passaport de l’aspirant
Declaració jurada on consti no haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni
haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública i de no estar immers en
causes d’incompatibilitat segons la Llei 53/1984 de 26 de desembre
Declaració jurada o acreditació de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la
indemnitat sexual ni per delicte de tràfic de persones (als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència)
Currículum vitae i fotocòpies de documents que acreditin l’experiència laboral (informe laboral i còpia de contractes i/o
nomenaments)
Fotocòpies acreditatives dels mèrits que a continuació es detallen:

Experiència professional (Nom de l’Administració Pública/Empresa)

Titulacions acadèmiques i estudis universitaris

Formació professional (Nom del curs/formació)

Data inici

Data fi

Centre

Centre

Durada hores

SI AUTORITZO /
NO AUTORITZO a l’Ajuntament d’Abrera per obtenir telemàticament la documentació
relativa a la titulació reglada necessària per accedir al procés selectiu, i en el seu cas, la formació reglada
acreditada com a mèrits, necessària per a la gestió del procés selectiu.
En cas d’autorització, la relació de titulacions que l’interessat no aporta físicament és la següent:
Signatura

Localitat i data:
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’ Entrada i Sortida de Documents, del qual és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de
tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres
administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre
consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic:
informacio@ajuntamentabrera.cat o al correu postal: Oficina d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.

DECLARACIÓ DE NO ESTAR INHABILITAT PER A L’EXERCICI DE LES FUNCIONS
PÚBLIQUES NI ESTAR SEPARAT MITJANÇANT EXPEDIENT DISCIPLINARI DE
QUALSEVOL ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

El/La Sr./Sra. ___________________________amb NIF/NIE/PASSAPORT _________________ declara no estar
inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol
administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penals que els
impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

Abrera, a

de

de

Signatura interessat/da

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal,
us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Gestió de Personal, del que és responsable
l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per gestionar i tramitació dels processos selectius d’accés a l’ocupació pública
convocats per l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o
privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic:
informacio@ajuntamentabrera.cat o al correu postal: Oficina d’ Atenció al Ciutadà de l’ Ajuntament - Plaça de la Constitució número
1, 08630 Abrera.

DECLARACIÓ DE NO HAVER ESTAT CONDEMNAT PER SENTÈNCIA FERMA PER
DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT I LA INDEMNITAT SEXUAL NI PER DELICTES DE
TRÀFIC D’ ÉSSERS HUMANS

Nom i cognoms:
NIF/NIE/PASSAPORT:
Sexe:
Data naixement:
Nacionalitat:
Població de naixement:
Província de naixement:
Nom del pare:
Nom de la mare:

Declaro
Que no he estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes
de tràfic d’éssers humans, i en aquest sentit, autoritzo a l’Ajuntament d’Abrera a comprovar la veracitat de la
meva declaració.

Abrera, a

de

de

Signatura interessat/da

Les dades que se sol·liciten a la declaració responsable són les necessàries per fer interoperativitat al Ministeri de Justícia i han
de ser les que consten al DNI.
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Gestió de Personal, del que és
responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per gestionar i tramitació dels processos selectius d’accés a
l’ocupació pública convocats per l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques
públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic:
informacio@ajuntamentabrera.cat o al correu postal: Oficina d’ Atenció al Ciutadà de l’ Ajuntament - Plaça Constitució número 1,
08630 Abrera.

