SOL·LICITUD PROCÉS SELECTIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
Exp. 3812/2018

Nom i cognoms
amb domicili a:
núm:

pis:

porta:

De:

Codi Postal:

Província:
Telèfon:
DNI:

/
Correu electrònic:

EXPOSO:
Que reuneixo els següents requisits:
a) Tenir la ciutadania espanyola o de la Comunitat Europea. També podran accedir els
ciutadans dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes en
què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.
D’acord amb allò que estableix l’article 4 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, els/les
nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva nacionalitat.
Els/les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar
coneixements suficients de castellà i català, exigint-se la superació de proves amb aquesta
finalitat.
En qualsevol cas els ciutadans que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar
documentalment la seva nacionalitat.
b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per la jubilació forçosa.
c) Habilitació: no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes,
ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució
judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el qual hagués estat separat o inhabilitat.

En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni
haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els
mateixos termes l’accés a l’ocupació pública. Els requisits indicats anteriorment s’han de
complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a
la presa de possessió com a funcionaris/àries interins/ines, i amb caràcter general no trobar-se
incurs en cap de les causes d’incapacitació o inhabilitació previstes en la legislació vigent.
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions
corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic
que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir, i a les condicions que
puguin determinar-se en cadascuna de les Bases Específiques de les convocatòries.
e) Estar en possessió de la titulació d'ESO, Graduat Escolar, Grau Mitjà, FP1 o equivalent.
f) Estar en possessió del nivell C de Català o superior, o superar la prova establerta en la base
6.1.4 d'aquestes bases reguladores.
g) Els aspirants que no siguin nacionals espanyols hauran d'acreditar els coneixements de Castellà
mitjançant una prova a l'efecte.
Per això,
DEMANO:
Ser admès/a al procés de selecció d’un/a auxiliar admnistratiu/va
Caldes de Montbui,

de

de 2018

Signatura de l’aspirant,

Termini de presentació de sol·licituds:
Del dia 4 de juliol de 2018 al dia 23 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

RECORDI PRESENTAR, PER SER ADMÈS AL PROCÈS SELECTIU:
•

FOTOCÒPIA DNI

•

CURRÍCULUM VITAE

•

FOTOCÒPIA DE LA TITULACIÓ EXIGIDA

•

FOTOCÒPIA DELS JUSTIFICANTS QUE ACREDITIN ELS MÈRITS AL·LEGATS,
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’EXPERIÈNCIA I DE LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL. EL TRIBUNAL NO PODRÀ VALORAR ALTRES MÈRITS QUE ELS
JUSTIFICATS DOCUMENTALMENT PER L’ASPIRANT.

•

JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DELS DRETS D’EXAMEN (20,06€), EXCEPTE
PERSONES DESOCUPADES QUE ACREDITIN LA SEVA INSCRIPCIÓ AL SOC O AL
SEPE.

•

SI ÉS MENOR DE 18 ANYS, AUTORITZACIÓ DEL PARE O DE LA MARE, O DEL
TUTOR LEGAL, SEGONS MODEL ADJUNT:

AUTORITZACIÓ MENORS
Jo (nom i cognoms)
amb DNI/NIF/NIE/PASSAPORT NÚM.:
i domicili al carrer
número

pis

porta

codi Postal

de (població)
en qualitat de representant legal, com a pare/mare tutor/a legal, del meu
fill/a (nom i cognoms)
amb DNI/NIF/NIE/PASSAPORT NÚM.
el qual és menor d’edat, poso en el seu coneixement la meva expressa autorització perquè aquest/a
pugui presentar-se al procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, de
la plantilla del personal funcionari, pel sistema de concurs oposició, així com formalitzar
nomenament de funcionari, com a conseqüència d’aquest procés.
Així mateix, autoritzo al tractament de dades de caràcter personal del meu fill/a, així com les
meves, les quals siguin necessàries per a la formalització i manteniment de la relació
laboral/funcionarial, així com de la seva extinció, dins de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i
la seva tramesa a d’altres entitats públiques, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades generals i a,
la lliure circulació d'aquestes dades.
Caldes de Montbui,

,

de

Les seves dades seran introduïdes en dos fitxers informàtics, un respecte la selecció de
personal i l'altre respecte la gestió pròpia de recursos humans una vegada efectuada la contractació
o el nomenament. Així mateix les seves dades seran cedides de conformitat amb la normativa vigent,
la del Règim General de la Seguretat Social, a la mútua col·laboradora de la Seguretat Social
contractada per l'Ajuntament de Caldes de Montbui, al Servei Públic d'Ocupació i a les entitats i
organismes públics oficials o empreses contractades per l'Ajuntament de Caldes de Montbui per a la
justificació de subvencions públiques, per a la gestió de la seguretat i salut en el treball, i per a la
gestió de la formació dels empleats públics.
Així mateix, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, en qualsevol
moment podrà exercir el seu dret a Transparència (art.12), Informació (arts. 13 i 14), Accés (art. 15),
Rectificació (art. 16), Supressió o dret a l'oblit (art. 17), Limitació del tractament (art. 18) i Oposició
(art. 21).
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