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Plaça de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 68 00

PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A PLANS D’OCUPACIÓ
CONVOCATÒRIA

Auxiliar administratiu/va
SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI / NIE / Pass.

Domicili (via)

Núm.
Codi Postal

Pis

Porta

Telèfon

REPRESENTANT (Si escau)
Nom i cognoms o raó social

DNI / NIE / Pass. / NIF

DADES PER A NOTIFICACIONS
Les persones jurídiques i altres col·lectius establerts a l’article 14 resten obligats a comunicar-se per mitjans electrònics
amb l’Administració, en compliment de la Llei 39/2015.
Per a persones físiques: En cas d’haver autoritzat prèviament a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a notificar
electrònicament qualsevol tràmit o procediments del qual sigui part interessada o implicada, no cal tornar a indicar les dades
per a notificacions.
Marqueu només un canal

Adreça electrònica

Notificació
electrònica

Telèfon mòbil

Correu Postal

Si seleccioneu notificació electrònica rebreu un correu electrònic per accedir a la plataforma de notificació e-Notum, mitjançant la qual,
se us notificarà electrònicament qualsevol acte que es derivi d’aquest tràmit. Una vegada transcorreguts els 10 dies establerts a
l’article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada i, d'acord amb
l’esmentat article, a tots els efectes s'entendrà notificada.

w w w . s a n t q u i r z e v a l l e s . ca t

Municipi

Escala

NO dono el meu consentiment per consultar les dades necessàries d’altres administracions, admeses al Catàleg de
dades Interoperables, per a la resolució d’aquest tràmit.

EXPOSICIÓ (Si necessiteu més espai, annexeu a la sol·licitud)
1. Desitjo concórrer en el procés anteriorment especificat.
2. En compliment de l'establert als criteris de participació per als Plans d’Ocupació faig constar que
reuneixo tots els requisits exigits en el moment de la presentació de la sol·licitud.

PETICIÓ
Ser admès/a en aquest procés selectiu.

AUTORITZACIÓ
Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a fer la consulta d’inexistència d'antecedents per delictes
de naturalesa sexual per al present procés de selecció de personal.
NO autoritzo a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a fer la consulta i aporto el certificat negatiu de
delictes de naturalesa sexual.
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
Document acreditatiu d’identitat
Currículum professional i acadèmic actualitzat
Informe de la vida laboral actualitzat
Títol acadèmic requerit a la convocatòria (Graduat EGB, ESO, o equivalent).
Certificat del nivell B2 de català, emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya, o altre equivalent o superior.
Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin segons el que estableixen les bases reguladores de la
convocatòria (cursos, títols, certificats...).
Document acreditatiu (DARDO) d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant
d’ocupació NO ocupat/da. (DONO).
Certificat del SOC que acrediti el temps d’atur.
Informe emès per Benestar Social que acrediti la situació de vulnerabilitat social (si s’escau).
Volant o Certificat de convivència actualitzat. (Només en cas de no residir al municipi de Sant Quirze del
Vallès).
En cas de discapacitat igual o superior al 33%: certificat emès per la institució competent que ho acrediti.
Títol de família monoparental, si escau.

DECLARACIÓ RESPONSABLE (Marqueu en cas afirmatiu)
Declaro que no he estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estic
inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques.
Declaro que no estic en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la legislació vigent.
Declaro que no pateixo cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions
corresponents.
Declaro que no tinc antecedents per delictes de naturalesa sexual.
Nom i cognoms:
Lloc

DNI / NIE / Pass.
Data

Signatura

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades
i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els
següents criteris:
Finalitat: registrar sol·licituds per gestionar comunicacions i tràmits administratius
de processos selectius. Les dades públiques es publicaran a l’apartat web de
referència o Portal Municipal de la Transparència.
Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades,
així com retirar el consentiment, en qualsevol moment, per registre electrònic al
web municipal: www.santquirzevalles.cat, o a l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1,
08192).
Informació addicional: podeu consultar l’apartat web de l’Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals
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