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SOL·LICITUD PER A PRESENTACIÓ A PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Nom i cognoms____________________________________________________, amb adreça
a _________________________________________________________________________
de __________________________________________________________, CP __________,
telèfon ______________________, correu electrònic ________________________________
i DNI_________________________, amb la present sol·licitud:
EXPOSO:
Que reuneixo els requisits establerts a la base segona de la convocatòria per cobrir una plaça
de ________________________________________________________________________

de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que acredito mitjançant la documentació següent:

 Currículum amb fotografia actualitzada i fotocòpia del DNI.
 Certificat acreditatiu del nivell _____ de català.
 Fotocòpia compulsada del títol i altres requisits exigits. (Opcional Ajuntament)
 Relació dels mèrits al·legats segons es detalla al dors del present document i les
corresponents còpies compulsades que els acrediten.
 Resguard d’haver pagat els drets d’examen.

 Projecte en sobre tancat i exemplar per triplicat (si correspon).
Que em comprometo a prestar jurament o promesa de conformitat amb allò que preveu el
Reial decret 707/1979, de 5 d’abril.
Per tot això,
DEMANO:
Ser admès a les proves de selecció per cobrir una plaça de ___________________________
____________________________________________de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____
(signatura)

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals
facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant petició escrita
adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú).

La següent relació són els mèrits al·legats per la convocatòria de la plaça de:
_______________________________________________________________________________
En aquesta sol·licitud s’han d’al·legar i acreditar els mèrits per a prendre part en el concurs oposició
corresponent, mitjançant els documents oportuns de conformitat amb la base 10a de les Bases
Generals dels processos selectius per l’accés a les places vacants de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar en
aquesta i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades. L’Alcaldia podrà requerir, als efectes
escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les
quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la
convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.
Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu,
d’acord amb la normativa vigent, i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____
(signatura)

