
 

 

Plaça Sant Sebastià,1 - 08180 - MOIÀ – Tel 938300000 – Fax 938301325 - ajuntament@moia.cat 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU DE PLANS D’OCUPACIÓ 

2017 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
En/Na: 

Amb DNI: Adreça: 

Població: Codi Postal: Telèfon: 

Correu electrònic: 

Necessiteu alguna adaptació per a la realització de les proves?  Sí     No   

Quina?: 

SOL·LICITO SER ADMÈS/A A LA CONVOCATÒRIA INDICADA TOT SEGUIT: 
Codi lloc ofertat Lloc de treball  

PO 7/2017 Tècnic/a territori  

 

La persona que subscriu demana ser admesa a la convocatòria a què es refereix aquesta 

sol·licitud i DECLARA que reuneix tot els requisits exigits a les bases de la convocatòria per 

a cobrir el lloc de treball de caràcter temporal sol·licitat i, per tant, adjunta la documentació 

següent a efectes d’acreditar els requisits per participar en aquest procés selectiu: 

 DNI o NIE. 

 Currículum vitae amb detall de les tasques. 

 Acreditació de la titulació requerida. 

 Fotocòpia de la inscripció com a demandant d’ocupació (DONO) 

 Certificat conforme no percep o ja ha esgotat la prestació i/o subsidi d’atur. 

 Certificat de prestacions/pensions. 

 Fotocòpia del llibre de família, carnet de família monoparental o família 

nombrosa. 

 Certificat de convivència i acreditació d’estar a l’atur d’altres membres de la 

unitat familiar. 

 Fotocòpia de contractes, certificats d’empresa, de serveis prestats, ...que 

acrediti l’experiència laboral. 

 Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social actualitzat. 

 En el cas de treballadors autònoms, còpia compulsada alta censal activitat i 

certificació de cotització al règim autònom. 

 Fotocòpia de la formació i cursos. 

 

Moià, _______ de _____________ de 2017 

 

Signatura de la persona sol·licitant: 
 
 
 
 
 
 

 

D’acord amb allò que s’estableix per via reglamentària a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en aquesta sol·licitud 
s’incorporaran a un fitxer automatitzat i que seran utilitzades exclusivament per a ofertes de treball de 
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms. Tanmateix, informar-vos que podreu exercir els vostres drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació adreçant-vos a qualsevol punt d’informació de l’Ajuntament i mitjançant 
sol·licitud escrita. 
Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències ,a fer ús de les dades personals facilitades 
exclusivament per ofertes de treball d’aquesta corporació i dels seus organismes autònoms. 
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