Ajuntament d’Alpens

1.- Dades personals
Nom i cognoms:
DNI o NIE:
Domicili:
Població:

Codi postal:

Telèfons:

E-Mail:

2.- Sol·licita
Ser admès/a al procés de selecció per proveir, mitjançant concurs lliure, una borsa de
personal per cobrir un lloc de treball de dinamitzador/a de gent gran, de la plantilla de
personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Alpens.
El/la sotasignant manifesta conèixer i acceptar el contingut del text de les bases
reguladores del procés.
Així mateix, manifesta que a la data d’expiració del termini assenyalat per a la
presentació de sol·licituds, compleix tots els requisits establerts a la base segona.
□ Rebre les comunicacions i notificacions electrònicament.
3.- Documentació que s’aporta
□ Fotocòpia del DNI o document equivalent vigent.
□ Fotocòpia de la titulació exigida.
□ Fotocòpia dels documents acreditatius del nivell de llengua catalana i castellana
□ Fotocòpia del permís de conduir de tipus B
□ Currículum vitae
□ Justificants acreditatius dels mèrits professionals i/o formatius al·legats
□ Altres

Alpens,

de febrer de 2019

Signatura

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALPENS
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la
persona interessada que les dades facilitades seran incorporades en el fitxer automatitzat núm. 010 PERSONAL de
l’Ajuntament d’Alpens per a la gestió de les dades relatives al personal funcionari o laboral de l’Ajuntament d’Alpens.
L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podrà realitzar mitjançant escrit presentat en el
Registre de l’Ajuntament d’Alpens (Plaça Major, 15 08587 Alpens), d'acord amb els requisits establerts a la legislació
vigent.

Plaça Major, 15 08587
E-mail: alpens@diba.cat

Alpens (Barcelona)
Web: www.alpens.cat

Tel: 938578075 Fax 938578032
CIF: P0800400D

Nom i cognoms:
DNI:

DECLARO SOTA JURAMENT O PROMESA:

Que no tinc cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les
funcions corresponents al lloc de treball dinamitzador/a de gent gran al qual aspiro.
Que no he estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei en
Administracions Públiques, per mitjà de resolució ferma, ni trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.
Que no em trobo en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la
legislació vigent sobre la matèria.

Alpens,

de febrer de 2019

Signatura
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