AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
PROCÉS SELECTIU – CONCURS OPOSICIÓ LLIURE-AUXILIAR ADMINISTRATIU FUNCIONARI INTERI I
BORSA DE TREBALL- EXPEDIENT 2017/1175

IL.LMA. SRA.
En/na .................................................................…………………………............., amb domicili a
.......................................................C.Postal.............c/........................................................................,
amb DNI núm...............…….................., telèfon núm. .............................................…………….,
correu-e ............................................. assabentat/da de la convocatòria de procés selectiu per a la
provisió en règim de funcionari/a interí/na d’una plaça d’Auxiliar Administratiu/va, de la plantilla de
personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, mitjançant el procediment de concurs
oposició lliure. La plaça es troba enquadrada en l’ Escala d’Administració General, subescala
Auxiliar, Grup de Classificació C, subgrup C2, i la creació d’una borsa de treball per a cobrir
necessitats de personal laboral temporal o nomenaments d’interinitat de places amb categoria d’
AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, aprovada per acord de la Junta de Govern Local
adoptat en sessió de data 25 de setembre de 2017.
EXPOSA:
Que vol prendre part en el procés de selecció per a la provisió en règim de funcionari/a interí/na
d’una plaça d’Auxiliar Administratiu/va, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar i la creació d’una borsa de treball per a cobrir necessitats de personal laboral temporal o
nomenaments d’interinitat de places de la categoria d’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, (grup de titulació C subgrup C2)
- Que aporta la següent documentació per participar en el procediment selectiu:
Fotocòpia del DNI i/o passaport.
Acreditació titulació exigida.
Acreditació coneixements llengua catalana nivell C.
Acreditació coneixements llengua castellana nivell superior.
Currículum vitae acadèmic i professional.
Document acreditatiu de l’abonament dels drets d’examen.
Documents acreditatius dels mèrits i circumstàncies al·legats.
...........................................................
- Que declara tenir la capacitat física i psíquica necessària per al normal exercici de les funcions
pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria.
- Que declara no haver estat condemnat per cap delicte ni trobar-se separat mitjançant expedient
disciplinari del servei de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de l’Administració Local, ni
trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
- Que no es troba incurs/a en cap de les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat previstes en la
legislació vigent.
- Que reuneix els requisits per participar a la convocatòria i que estan establerts a la Base segona,
de la convocatòria de procés selectiu aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de
gener de 2017.
Per tot l’exposat,
SOL·LICITA:
Que s’admeti aquesta sol·licitud amb la documentació aportada per participar en el procés selectiu a
dalt referit.

Lloc, data i signatura.

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

