SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PLANS
D’OCUPACIÓ MUNICIPALS 2021 DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE
BAGES EN EL MARC DEL PLA DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ 2021
Primer Cognom:

Segon Cognom:

DNI:

Correu electrònic:

Nom:

Domicili, carrer i número:
Localitat:

Codi postal:

Telèfon:

EXPOSO: Que desitjo prendre part al procés de selecció de personal temporal de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, emmarcat dins del “Pla de reactivació de
l’ocupació” per al 2021 en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any
2020” de la Diputació de Barcelona.
Condicions dels participants:
 Haver complert els 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 Estar aturat o desocupat, inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a
demandant d’ocupació no ocupat (DONO) i no estar realitzant cap activitat
retribuïda de caràcter laboral (per compte propi i aliè), amb independència que
compleixin o no els requisits per percebre prestació d’atur en els termes de Reial
decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general de la seguretat social (en endavant, TRLGSS).
 No estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al
TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur
i que estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes
prestacions.
 No haver participat en cap Pla d’Ocupació durant el 2020.
 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.
 Acceptar l’assistència a formació i tutories ja sigui dins o fora de l’horari
laboral durant el període de contractació.
MARCAR per quin lloc de treball es fa la sol·licitud:
LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS
TITULACIÓ
Millorem el poble No es requereix
 Oficial 2ª Brigada d’Obres


Netejador/a

Millorem edificis No es requereix
municipals

Plaça de la Vila, 1 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES N.I.F. P- 0821200 – C Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Documentació que s’ha de presentar:








Document acreditatiu de la identitat (DNI/NIE/passaport).
Currículum vitae actualitzat que haurà de contenir totes les dades que es desitgi
fer constar per ser valorades pel tribunal qualificador.
Acreditació d’estar a l’atur i inscrit/a com a Demandant d’Ocupació No Ocupat
(DONO).
Informe de la vida laboral actualitzat 2021.
Acreditació de la titulació acadèmica i/o altres formacions complementàries
realitzades.
Documentació acreditativa de criteris socioeconòmics i familiars, si s’escau.
Llibre de família, si s’escau.

Per tot això, us
DEMANO: Que tingueu per presentada aquesta instància i documentació annexa i, en
conseqüència, que m’admeteu en el procés selectiu corresponent.

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: gestionar els processos de provisió de llocs de treball i de selecció de persones interessades en ocupar llocs de treball oferts.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD) i missió realitzada en interès públic (art. 6.1.e RGPD), d’acord amb el Capítol I del Títol
IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Destinataris: les dades no es comuniquen a terceres persones. Durant el procés es podran publicar dades identificatives dels participants si així ho preveuen les
bases de la convocatòria.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament
adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santfruitos.cat.

Sant Fruitós de Bages, a ................ de........................................ de 2021.

Signatura
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