PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE, PER LA CREACIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES LLAR D’INFANTS , PER URGÈNCIA.
1. DADES PERSONALS
Primer Cognom:

Segon Cognom:

DNI:

Correu electrònic:

Nom:

Domicili, carrer i número:

Localitat:

Codi postal:

Telèfon:

EXPOSO: Que desitjo prendre part al procés selectiu, PER A LA CREACIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES LLAR D’INFANTS, PER URGÈNCIA i que
reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits a la base tercera.
S’adjunta a la present la següent documentació:
a)
b)
c)
d)
e)

Fotocòpia compulsada del DNI.
Fotocòpia compulsada del títol acadèmic .
Currículum vitae de l’aspirant.
Acreditació dels coneixements de llengua catalana nivell C.
Resguard dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons
estableix l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el
moment de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el
cas que no siguin admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per
prendre part en la convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés
bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en
aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el número i data de
lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es
aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de
Catalunya. (SEGONS INSTRUCCIONS QUE S’ANNEXEN A LA PRESENT
INSTÀNCIA).

Per tot això, us DEMANO : Que tingueu per presentada aquesta instància i
documentació annexa i, en conseqüència, que m’admeteu a les proves selectives de
referència.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades d’identificació personal
que heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d’acord amb l’art. 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició, previ requeriment, d’acord amb l’art. 68 de la llei
citada. Les vostres dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat i/o manual del qual s’és titular l’Ajuntament de Sant Frui tós de Bages i seran tractades sobre
la base de la política de confidencialitat de l’entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes
de l’Ajuntament. Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles.
També us informem que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació
vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica ajuntament@santfruitos.cat.

Sant Fruitós de Bages, a ............ de ...................... de 2019.
Signatura

Des de el Banc de Sabadell s’ha activat l’operativa d’ingressos per operar des de qualsevol
caixer d’aquesta entitat. El sistema permet ingressar els imports de drets d’exàmens per
processos selectius (codi d’operació 911) sense càrrec de comissions a l’interessat.
Per poder realitzar la operació es necessària una targeta bancària de qualsevol entitat i seguir
la següent operativa:
- introduir targeta
- seleccionar “+ operacions”
- seleccionar “Pagament a tercers”
- Demanarà el codi secret de la targeta de la persona.
- Següent pantalla, introduir codi de l'Entitat ( 911 ).
- Seleccionar “DRETS D'EXAMEN”
- Teclejar Import.
- Teclejar Nom.
- Acceptar l'operació i entrega de dos rebuts, un en català i un en castellà.

