Nom i cognoms

DNI

Domicili

EXPOSO:

Municipi

Telèfon

Província

Assabentat/ada de la convocatòria que regeix el procés de selecció per a la provisió, amb caràcter laboral temporal, en
règim d'interinitat, d'una plaça d'ordenança del Centre Cívic, subgrup AP, en trobar-se vancant, de l'Ajuntament de
Roquetes.
Declaro que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud i que, en la data en què expira
el termini de presentació d'instàncies, reuneixo les condicions exigides a la convocatòria per a l'ingrés a l'Administració
Pública, i les assenyalades específicament en la convocatòria a què fa referència aquest procés selectiu, i puc acreditarles documentalment.
Per tot això, acompanyo a la present sol·licitud la documentació requerida en aquesta convocatòria:
NIF (espanyols) o altres documents d'identificació personals (estrangers)
Documents acreditatius dels títols exigits:
Currículum vitae
Documentació acreditativa dels mèrits (informe vida laboral, nòmines, contractes, certificat de serveis prestats, etc)
Nivell de coneixement de la llengua catalana (nivell B2)
Nivell de coneixement de la llengua castellana, si s'escau
Justificant del pagament de les taxes per drets d'examen (30€)
Tanmateix, declaro sota la meva responsabilitat que:
No estic inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques, ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de
qualsevol administració pública o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, que no estic sotmès/sa, a cap sanció
disciplinària o condemna penal que m'impedeixi l'accés a la funció pública en el meu estat d'origen.
Tinc capacitat funcional per a l'exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada.
No estic en cap dels supòsits d'incompatibilitat, previstos en la legislació vigent o que sol·licitaré l'autorització de
compatibilitat o exerciré l'opció de l'art 10 de la Llei 21/1987.

DEMANO:

Que es tingui per presentada la documentació adjunta, i sigui admès/a en aquest procediment de selecció per a la
provisió, amb caràcter laboral temporal, en règim d'interinitat, d'una plaça d'ordenança del Centre Cívic, subgrup AP, en
trobar-se vancant, de l'Ajuntament de Roquetes.

Roquetes,

de 2014

En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades personals facilitades en aquesta sol·licitud, seran tractades i
incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’Ajuntament de Roquetes. De conformitat amb els articles 15 i 16 de la LOPD, el titular d’aquestes dades podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament dirigint-se a: av. Diputació s/n, 43520 Roquetes, o bé, enviant un correu electrònic a: ajuntament@roquetes.cat
Vostè accepta i consent expressament que, en cas que es creï un fitxer automatitzat, les dades facilitades s’incorporin en el mateix sota responsabilitat de l’Ajuntament de Roquetes, per tal de poder portar
a terme allò sol·licitat.

