CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms, o raó social:

Document d’identificació:

Adreça:
CP:

Telèfon:

Mòbil:

Plaça de la Vila, 1

Província:

Correu electrònic:

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit.
Amb aquest propòsit, facilito el correu electrónic on rebre els avisos conforme tinc disponible les notificacions a la Seu
electrònica d'aquest Ajuntament.
Recordeu que la falta d'accés a la notificació no impedirà que es consideri realitzada. A partir de la data de dipòsit de la
notificació, disposa de 10 dies naturals per accedir a la seva notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha
accedit a la notificació, aquesta es considerarà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.

SOL·LICITO:
Participar en la convocatòria per crear una borsa de treball de:
Operaris/es

Oficials

Obres i manteniment.

Obres i manteniment.

Jardineria.

Jardineria.

Instal·lacions.

Instal·lacions.

Pintor.

Pintor.

Neteja viària.

DECLARO RESPONSABLEMENT
•

Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera.

•

No haver estat separat per causa d'expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Publiques o
dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o
especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

·

08160 MONTMELÓ

· Tel. 93 572 00 00 · NIF P0813400I · www.montmelo.cat · ajuntament@montmelo.cat

Municipi:

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL/LA SOL·LICITANT
Fotocopia del DNI/NIE en vigor.
Currículum personal i professional actualitzat, on es detalli la formació i experiència laboral específica
relacionada amb el lloc de treball per al que es presenta.
Còpia simple del/s títol/s acadèmic exigit a les Bases per a cada lloc de treball on es presenta.
Còpia simple del certificat que acrediti els coneixements de català exigits segons el lloc de treball al que es
presenta.
Còpia simple de qualsevol altre document que acrediti mèrits de formació i/o experiència laboral a valorar.
Còpia simple de l’Informe de vida laboral actualitzat, amb una antiguitat no superior als 3 mesos, i contractes de
treball on figuri la categoria i antiguitat.

Montmeló,

de/d’

de 20

[Signatura del sol·licitant]

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem què les seves dades seran
incorporades en el fitxer automatitzat per a la gestió específica de la serva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Montmeló i
podrà dirigir-se personalment o per correu convencional a l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1, 08160 Montmeló), per exercir els seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

