ANUNCI
Per resolució de l´Alcaldia de data de 8 de juny de 2022 es va resoldre convocar el procés per
seleccionar el personal que ha de formar part d´una Borsa de Treball de personal laboral
“operari/ària de neteja ” de l´Ajuntament de Rasquera, mitjançant concurs de mèrits, d´acord
amb les bases que tot seguit es transcriuen:

CONVOCATÒRIA I BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA
DE TREBALL D’OPERARI/A NETEJA DE L´AJUNTAMENT DE RASQUERA VALORACIÓ PER
CONCURS DE MÈRITS.

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte de les presents bases la creació d'una borsa de treball per a personal laboral
temporal, denominació “OPERARI/A DE NETEJA dependències municipals” grup AP de
l’Ajuntament de Rasquera que permeti cobrir vacants quan no sigui possible la
cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances,
baixes, permisos, llicènciesi altres necessitats circumstancials del servei.
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de proves selectives per
a la cobertura amb caràcter temporal de personal OPERARI DE NETEJA dependències
municipals que permeti cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter
fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i
altres necessitats circumstancials del servei i la creació d’una borsa de treball mitjançant
el sistema concurs enquadrada dins el personal laboral temporal de l’Ajuntament de
Rasquera.
El personal contractat temporalment tindrà assignades les retribucions bàsiques i
complementàries segons el grup de classificació.
La present convocatòria es publicarà a la web municipal, en l’e-Tauler, en el Tauler
d’anuncis, en el Portal de Transparència i se’n ha de donar difusió a través de bans
populars. Laresta de

publicacions del procés selectiu es realitzarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Rasquera.
Les funcions del lloc de treball seran les corresponents al Grup de classificació AP per al
lloc de treball “OPERARI DE NETEJA dependències municipals” i concretament les
següents:
- Executar funcions de neteja i manteniment dins del seu àmbit d'actuació.
- Realitzar la neteja i desinfecció dels edificis de titularitat p ú b l i c a .
- Escombrar o netejar amb màquina (aspiradora, escombradora, etc.) o sense i
enllustrarterres.
- Netejar i enllustrar mobles, portes i altres objectes dels edificis.
- Proposar la compra de material necessari per realitzar les tasques encomanades.
- Fer servir adequadament les eines, equips i maquinària necessaris pel
desenvolupament delstreballs i transportar, muntar i desmuntar els equips de treball.
I tenir cura del seu estat d'ordenació, reparació, neteja i conservació.
- Informar de qualsevol proposta dels usuaris de les dependències, incidències,
anomalies odesperfectes al seu superior.
- Emplenar adequadament els documents interns dels treballs diaris efectuats
acreditant eltemps destinat a la seva realització i el material utilitzat.
- Realitzar tasques de trasllat de mobiliari petit.
- Donar suport a la resta d'àmbits d'actuació de la brigada municipal en el
desenvolupament deles seves funcions.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball d'acord normativa vigent en
matèria deprevenció de riscos laborals.
- Informar al personal superior jeràrquic sobre els resultats dels treballs efectuats.
- Col·laborar amb altres unitats organitzatives en aquells casos en què es requereixi
unaactuació conjunta.
- Col·laborar, en situacions puntuals, en la realització de tasques del personal superior
jeràrquicimmediat dins del seu àmbit de gestió.
- Assistir i participar en reunions o grups de treball als quals sigui designat assumint el
rol que lisigui requerit.
- I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en
el seuàmbit de gestió.
Les persones que participin en aquest procés selectiu, i el superin, formaran part de la
borsa detreball. Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació total
obtinguda segons el resultat dels mèrits acreditats i valorats, la qual cosa determinarà
l’ordre de prioritat en la cridade les persones candidates.
En la crida dels aspirants se seguirà l’ordre de la puntuació final obtinguda, de major
a menor untuació.

SEGONA.- GESTIÓ DE LA BORSA

1. Constituïda la borsa, com a mitjans de crida a les persones candidates per a cobrir

les contractacions de personal laboral temporal que sigui necessari, s’utilitzarà la
comunicació telefònica i el correu electrònic. Es realitzaran dues trucades telefòniques
en franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent,
i es trametrà un correu electrònic. Tota comunicació entre l’Administració i les persones
interessades que derivi de l’aplicació d’aquest procés s’efectuarà emprant l’adreça de
correu electrònic i el telèfon facilitata tal efecte, sent d’exclusiva responsabilitat de les
persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de participació en aquest procés
selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització(amb comunicació escrita adreçada
a l’Ajuntament). Si no es pot contactar amb l’aspirant per cap dels mitjans esmentats en
un termini màxim de 24 hores, aquest veurà decaigut el seu dreten aquella crida, i es
contactarà amb el següent aspirant de la llista, si bé l’aspirant mantindràla mateixa
posició, sens perjudici que si és impossible contactar en tres propostes de contractació
se l’exclourà de la borsa.
2.-Quan sorgeixi una necessitat de personal es contactarà la persona que tingui
major puntuació de la borsa que estigui disponible, d’acord amb els criteris següents:
- Es consideraran disponibles per cobrir llocs les persones de la borsa que no prestin
serveis en aquell mateix moment a l’Ajuntament.
- Quan un treballador/a temporal finalitzi el seu contracte s’incorporarà de nou a la
borsa en la mateixa posició que tenia sempre i quan la valoració de l’Ajuntament hagi
estat favorable.
- El rebuig de la 1a i 2a proposta de contractació per part dels candidats suposarà que
la persona cridada passi al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que estigui en
situació de baixamèdica o altra situació de suspensió degudament acreditada.
3.- Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:
-

No superar el període de prova establert.

-

Estar sancionat/ada p e r resolució ferma en via administrativa d’un expedient disciplinari incoat per la comissió d´una falta greu o molt greu.

-

Rebutjar, encara que justificadament, tres ofertes de treball, llevat que
sigui per causa de baixa mèdica o altre causa de suspensió establerta
expressament en aquestes Bases. Tal i com s’ha indicat, el rebuig de la primera
i segona oferta de treball comportarà que la persona se situï a l’última posició
de la borsa.

-

Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de treball
amb el benentès que és d ’ exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una
adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar els canvis que s’hi produeixin.

-

Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.

-

Renunciar a un contracte de treball vigent o nomenament interí, ja iniciat.

-

La voluntat expressa del treballador/a de ser exclòs de la borsa.
No presentar la documentació per acreditar les condicions de capacitat i els
requisits exigits en aquestes Bases.

TERCERA.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS
Per ser admeses i prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir,
a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
a)Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de
qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut
de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui
d’aplicació la lliure circulació de persones treballadores, de conformitat amb el Reial
decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets
i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social, i disposicions
concordants. Les persones aspirants que siguin estrangeres han d’acreditar la seva
nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva
nacionalitat, al/a la cònjuge de les persones espanyoles i nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separades de dret i als/a les
seus/seves descendents i als/a les del/de la seu/va cònjuge sempre que no estiguin
separades de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

Les persones estrangeres amb residència legal a Espanya podran accedir a les
Administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que les
espanyoles.
Els/Les aspirants estrangers/res han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o
superior o nivell B2 o C2 del castellà. En cas que les persones aspirants no puguin
acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés
de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de
llengua castellana que han de superar. La prova, si escau, s’ha de qualificar d’APTE o NO
APTE, sent necessari obtenir la valoració d’apte per passar a realitzar les proves restants
de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.
Restaran exempts/tes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que
aportin amb la presentació de sol·licitud fotocòpia compulsada d’algun dels següents
documents:

-Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31
d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les
proves adreçades a la seva obtenció.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.
b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
c) Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat de jubilació màxima
forçosa fixada per la llei.
d) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les
corresponents funcions.
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol
de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a
l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les
que es desenvolupaven. En el cas de ser persona nacional d’un altre estat, no trobar-se
inhabilitada o en situació equivalent ni haver estat sotmesa a sanció disciplinària o
equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació
pública.
f) Posseir el certificat de nivell A2 de català (certificat de nivell bàsic) de la Direcció
General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català
i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la
Direcció General de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002,
d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques
de Catalunya.
En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del
nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de
coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que
han de superar aquests aspirants.

No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de
juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de
Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:
-Les persones aspirants, que haguessin participat i obtingut plaça en processos anteriors
de selecció de personal per accedir a l´Ajuntament de Rasquera, van resultar aptes a la

prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria.

QUARTA.- PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió
juntament amb el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels
mèrits al·legats per les persones aspirants mitjançant fotocòpia simple, llevat del català
i/o castellà que caldrà presentar original o fotocòpia compulsada, al Registre General
de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores,
o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb
la disposició derogatòria i la disp. transitòria 4a d’aquesta llei. Els aspirants han de
manifestar en la sol·licitud que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en
aquestes Bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la
presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en
finalitzar el procés selectiu.
La documentació a presentar és:
- Fotocòpia simple del DNI o NIE
- Original o fotocòpia compulsada del nivell català requerit i, en el seu cas, del castellà.
- Currículum vitae
- Fotocòpia simple de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits
al·legats.
- Informe de vida laboral.

CINQUENA.- TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
El termini per a la presentació d'instàncies serà de 7 dies naturals a partir de l´endemà
de la publicació en la seu electrònica de l´Ajuntament de Rasquera i el portal de
transparència.

SISENA.- LLISTA D’ASPIRANTS
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies es dictarà resolució declarant
aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos, que serà publicada a la web de
l’Ajuntament.
Els /les aspirants disposaran d’un termini de cinc dies hàbils per a esmenes o
reclamacions que seran resoltes en el termini màxim de 10 dies, transcorreguts els
quals, i en cas de no haver dictat resolució, s’entendran desestimades.

Si no es presenten esmenes a la llista provisional d’admissions i exclusions, es
considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar.
SETENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent
composició:
PRESIDÈNCIA: Jose Miguel Jiménez-Castillejo Arriazu.
VOCAL: Maria Amparo Moreso Benaiges.
VOCAL: Xavier Fàbregas Tomàs
SECRETARIA: MªJosé García Bonillo.
La designació nominal dels membres del tribunal, correspon a la presidenta de la
corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.
El tribunal pot disposar la incorporació d’assessorament especialitzat per a totes o
alguna de les proves. Les persones assessores no tenen vot.
La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus
membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les
places de la convocatòria.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat
dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència
de la presidència i de la secretaria. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots
dels membres presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a
president/a. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari/a, l’actuació del
qual/de la qual és de fedatari/a. No obstant això, tindrà veu i vot quan alhora sigui
membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.
La participació en el tribunal qualificador pot donar lloc a la indemnització
reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Els membres del tribunal es poden abstenir i les persones aspirants poden recusar-los
si concorre algun dels motius de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim
jurídic del sector públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la
publicació al tauler d’anuncis, a la seu electrònica de l’Ajuntament o al Portal de
Transparència de l’Ajuntament de la resolució per la qual es nomenen els membres del
tribunal.

De la sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent,
signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau de la presidència, i per tots
els membres
En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes
pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic

VUITENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ

El sistema de selecció serà per concurs, amb la fase prèvia de coneixements de llengua
catalana i castellana per aquells aspirants que no hagin acreditat prèviament segons
aquestes bases.

a) Fase de coneixement de llengües :
1) Llengua catalana Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de
llengua catalana, que consta de dues parts:
Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà del a redacció
d’un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes
lingüístics.
Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una
conversa sobre temes generals d’actualitat.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de
l’exercici serà d’APTE o de NO APTE, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a
participar en el procés selectiu.
Queden exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin
documentalment estar en possessió del certificat de coneixements de nivell A2 de
català, segons l’establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes.

2) Llengua castellana.
Només els aspirants que no compleixin els requisits establerts en aquestes Bases, en
relació al coneixement de llengua castellana.
Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter
eliminatori, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en
una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els
membres del tribunal.

La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d’APTE
per a participar en el procés selectiu.
Resten exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin
documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió
dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior o nivell B2 o
C2 i es consideraran com a aptes.

b) FASE CONCURS (18 punts)

El tribunal valorarà exclusivament els mèrits acreditats documentalment pels
aspirants juntament amb la sol·licitud de participació.
Consistirà en valorar determinades condicions de formació, mèrits o nivells
d’experiència, adients amb les característiques de la categoria objecte de la
convocatòria, sempre que s’acreditin documentalment:
a) Experiència professional
Per serveis prestats a l’Administració Pública, desenvolupant funcions pròpies de
la categoria convocada: 0,10 punts per mes treballat o fracció.
Puntuació màxima: 10 punts
b) Titulacions acadèmiques
Estudis superiors als exigits en la convocatòria , que siguin rellevants per al lloc
a proveir.
Puntuació màxima: 4 punts
c) Altres titulacions, carnets o targetes professionals que puguin tenir relació amb
ellloc de treball.
Puntuació màxima: 4 punts
C) FASE ENTREVISTA (5 PUNTS)
La puntuació màxima serà de 5 punts.

NOVENA.- PROPOSTA CANDIDAT I PROCÉS CONTRACTACIÓ
Efectuat el procés de selecció, el Tribunal Qualificador farà proposta del candidat més
adient al President de la Corporació, qui, si escau, ratificarà al candidat i es procedirà al
procés de contractació.

DESENA.- PERIODE DE PROVA
Els aspirants contractats s’incorporaran a les places objecte de convocatòria mitjançant
contractació laboral temporal han de superar un període de prova de 1 mes. Aquest
període no s’aplicarà si el candidat seleccionat ja hagués cobert un lloc de treball de les
mateixes o similarsfuncions en qualsevol modalitat de contractació a l’Ajuntament de
Rasquera. Si el període anterior hagués estat inferior al període de prova, aquest es
realitzarà només per la diferència. Si algun aspirant no supera el període de prova
perdrà els drets derivats de la convocatòria i es cridarà en les mateixes condicions a la
persona que el segueixi en l’ordre de puntuació.

DOTZENA.- DISPOSICIONS FINALS.

Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:
-

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut dels treballadors
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.

Segona. Règim de recursos
Contra les resolucions de l’Alcaldia, es pot interposar recurs potestatiu de reposició,
dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta
d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals
no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l'alcalde
en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre.
Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Rasquera, a data de la signatura electrònica.
MARÍA ÀNGELES
LLOMBART
FERRERES - DNI
18949350H
(AUT)
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L’alcaldessa
Mª Angels Llombart Ferreres

ANNEX _ MODEL INSTÀNCIA

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI DE
L’ENS DE/D’...

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

DADES DE LA CONVOCATÒRIA*:
NÚM CONVOCATÒRIA:

TORN: LLIURE

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA:
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER MÀXIMA URGÈNCIA: CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT*:
NOM:
DNI o NIF

1er COGNOM:
NIE

2on COGNOM:
Núm. DOCUMENT:

NACIONALITAT:

DATA NAIXEMENT:

PERSONA DISCAPACITADA:

ADAPTACIONS SOL·LICITADES:

SI

NO
Temps
Mitjans (especifiqueu-les):
.........................

MITJA DE NOTIFICACIÓ*:
Notificació en paper
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS EN PAPER*:
DOMICILI:
PROVÍNCIA:

MUNICIPI:

CODI POSTAL:

Notificació electrònica
La notificació electrònica es practicarà mitjançant compareixença a la seu electrònica de l’Ens.
Addicionalment, les persones interessades podran indicar l’adreça de correu electrònic i/o dispositiu
electrònic amb la finalitat de rebre un avís de l’enviament o posada a disposició de la notificació
electrònica.

DADES A EFECTES D’AVÍS DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:

EXPOSO

Que vull participar en la convocatòria dalt indicada

He participat i obtingut plaça/lloc en un procés de selecció de personal a aquest Ens de
............................ on hi havia establerta una prova de català del mateix nivell o superior al
requerit per a aquesta convocatòria:
SI

NO

Codi convocatòria: ....
Any convocatòria: ...

SOL·LICITO

Que m’admeteu a la convocatòria dalt indicada i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i
que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides en les corresponents bases específiques.

DOCUMENTACIÓ/DADES A PRESENTAR:

Còpia simple DNI o NIE
Còpia simple de la titulació requerida.

Còpia simple del Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana i castellana, si
és el cas, exigits en la convocatòria (fotocòpia simple, original, fotocòpia compulsada o còpia
electrònica autèntica)
Currículum vitae detallat i actualitzat
Relació detallada dels mèrits i còpia simple dels documents justificatius dels mèrits al·legats
Sol·licito certificat del temps treballat a l’Ens
Justificant d’haver satisfet la taxa pels drets d’examen (si n’hi ha)
Còpia simple del dictamen actualitzat emès per l’Equip de Valoració i Orientació Laboral (si
és el cas)
Altres (si n’hi ha).........................................................................................................

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest formulari és l’Ens de ...

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar els processos de selecció i provisió del personal
de l’Ens

Verificació de dades Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en
virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD
Drets

Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les
vostres dades i els de limitació i oposició al seu tractament .

En cas de requerir-se documentació que es pugui consultar en qualsevol base de dades s’haurà
d’incloure:
D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada pot oposar-se,
en qualsevol moment, a que l’Ajuntament tracti les seves dades o a que consulti o reculli els documents
que ja es trobin en poder de l’Ajuntament o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública.
Els motius pels quals es pot oposar són els relacionats amb la seva situació particular quan el tractament
es realitzi per l'acompliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
per l’Ajuntament. L’Ajuntament deixarà de tractar aquestes dades excepte que acrediti motius legítims
imperiosos que prevalguin per sobre els interessos, drets i llibertats de la persona interessada.

Informació
addicional

Al Catàleg de serveis trobareu informació complerta sobre protecció de dades.

