INSTÀNCIA PER PARTICIPAR EN EL PROCES SELECTIU DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER
A LA PROVISIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PLAÇA DE CAPORAL.

Primer Cognom:

Segon Cognom:

DNI:

Nom:

Correu electrònic:

Domicili, carrer i número:
Codi postal

Localitat

Telèfon

EXPOSO: Que desitjo prendre part al procés selectiu, DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA
PROVISIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PLAÇA DE CAPORAL. Les bases de
les quals van ser aprovades per la Junta de Govern Local de data 18.03.2019, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de data 27.03.2019,i anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7844 de data 01.04.2019 i BOE núm. 109 de data 07.05.2019.
Que reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits a la base segona. Documentació que
s’adjunta:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fotocòpia compulsada del DNI.
Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit.
Currículum vitae i mèrits al·legats (experiència i formació).
Fotocòpia compulsada del permís de conduir de la classes A i B
Acreditació de més de dos anys d’antiguitat com a funcionari/a de carrera com a
agent de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Declaració jurada de compromís de portar armes (model web)
Declaració de no haver esta condemnat/ada per cap delicte (model web)
Declaració de no patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic (model
web).
Fotocòpia compulsada del certificat de nivell B de la Direcció General de Política
Lingüística, o equivalent.
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.

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 2019.
Signatura

Il·lm. Sr. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES

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.

