
                                     
                                  
                                         

SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PRO

1 AUXILIAR ADMINISTRATIU, 1 DELINEANT, 1 TÈCNIC/A AUXILIAR DE TURISME
                          

En/Na...........................................
..............................................................................................................
C.P............ amb DNI número....................
correu-e..........................................................
d’un procés selectiu per a la contractació temporal de les categories laborals següents:
ADMINISTRATIU/VA, DELINEANT
Mar, aprovada per acord de la Junta de Govern Local adoptat en 
 
EXPOSA:  
 

1. Que vol prendre part en el referit 
presentar:  

 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
 DELINEANT (Dedicació parcial: 21 hores 
 TÈCNIC/A AUXILIAR DE TURISME

 

2. Que aporta la documentació  
1. Que aporta la documentació original i còpia o bé còpia compulsada dels documents següents, per a 

participar en el procedime
    DNI, NIE o passaport i permís de treball i residència vigents

 Currículum vitae (només original)
 Acreditació titulació exigida
 Acreditació experiència professional
 Acreditació de nivell 
 Acreditació de nivell intermedi
 Acreditació de nivell intermediate de la llengua anglesa (Nivell B1 
 Acreditació d’una quarta llengua alemanya / francesa (Nivell B1 
 Acreditació de la formació
 Acreditació d’estar aturat i
 ..................................................................................................

2. Que declara no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions. 
3. Que declara no haver est

haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
4. Que declara no estar afectat

de 26 de desembre que es refereix 
5. Que dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries 

per prendre part en la convocatòria i per a la res
normativa vigent i, especialment la Llei orgànica de protecció de dades.

 

Per tot l’exposat,  
 

SOL·LICITA:  
Que s’admeti aquesta sol·licitud amb la documentació aportada per participar 
contractació temporal d’un/a treballador/a, en el marc del 
temps parcial, per a cobrir les categories laborals següents: 
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovada per acord de la Junta de Govern Local adoptat 
 
 
 

Lloc, data i signatura. 

IL.LMA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
Plaça de la Vila,1, 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona)

 
                                      
                                       AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR    
                                                           

SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS SELECTIU 
 

   PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL ANY 2019:
1 AUXILIAR ADMINISTRATIU, 1 DELINEANT, 1 TÈCNIC/A AUXILIAR DE TURISME

IL·LMA. SRA. 
..............................................................................................................

.........................................................................municipi........
..........................................., número de telèfon..................

.................................................................................... assabentat/da de la 
per a la contractació temporal de les categories laborals següents:

ADMINISTRATIU/VA, DELINEANT I TÈCNIC/A AUXILIAR DE TURISME de l’Ajuntament de Sant Pol de 
acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió del dia 17 d’abril

referit procés selectiu i marca amb una X la/les categoria/es a les que es vol 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (Dedicació parcial: 31,5 hores setmanals)
dicació parcial: 21 hores setmanals) 

TÈCNIC/A AUXILIAR DE TURISME (Dedicació parcial: 30 hores setmanals)

 
Que aporta la documentació original i còpia o bé còpia compulsada dels documents següents, per a 
participar en el procediment selectiu: 

DNI, NIE o passaport i permís de treball i residència vigents 
culum vitae (només original) 

Acreditació titulació exigida 
Acreditació experiència professional 
Acreditació de nivell suficiència de la llengua catalana (Nivell C1) 
Acreditació de nivell intermedi/superior de la llengua castellana  
Acreditació de nivell intermediate de la llengua anglesa (Nivell B1 - EOI o equivalent) 
Acreditació d’una quarta llengua alemanya / francesa (Nivell B1 - EOI o equivalent)
Acreditació de la formació 

aturat i inscrit al SOC com a Demanant d’Ocupació No 
.................................................................................................. 

Que declara no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions. 
Que declara no haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques, ni 
haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
Que declara no estar afectat/ada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts
de 26 de desembre que es refereix a personal al servei de les administracions públiques.
Que dona el seu 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 i, especialment la Llei orgànica de protecció de dades.   

Que s’admeti aquesta sol·licitud amb la documentació aportada per participar en el procés s
contractació temporal d’un/a treballador/a, en el marc del PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL

les categories laborals següents: ...............................................................................
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovada per acord de la Junta de Govern Local adoptat 

 
IL.LMA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

Plaça de la Vila,1, 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) 

 

CÉS SELECTIU - 

2019: 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIU, 1 DELINEANT, 1 TÈCNIC/A AUXILIAR DE TURISME 

......................................................... amb domicili a 
.............................................  

......................................., 
assabentat/da de la convocatòria 

per a la contractació temporal de les categories laborals següents: AUXILIAR 
de l’Ajuntament de Sant Pol de 

sessió del dia 17 d’abril de 2019. 

i marca amb una X la/les categoria/es a les que es vol 

31,5 hores setmanals) 

30 hores setmanals) 

Que aporta la documentació original i còpia o bé còpia compulsada dels documents següents, per a 

OI o equivalent)  
EOI o equivalent) 

inscrit al SOC com a Demanant d’Ocupació No Ocupat (DONO) 

Que declara no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions.  
at inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques, ni 

haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública. 
per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984 

personal al servei de les administracions públiques. 
Que dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries 

ta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la 

en el procés selectiu per a la 
PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL, amb dedicació a 

............................................................................... 
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovada per acord de la Junta de Govern Local adoptat el 17/04/2019. 

IL.LMA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR 


