SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS PROCESSOS SELECTIUS
Persona interessada:
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Codi postal i població:
Telèfon:
Correu electrònic:

EXPOSO
1. Que desitjo concórrer al procés selectiu per forma part de la borsa de treball de:
 Peons de brigada.
 Personal de neteja.
2. Manifesto que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les
bases de la convocatòria, i adjunto la documentació següent a efectes d’acreditar el
compliment dels requisits per participar al procés selectiu:
 Fotocòpia del DNI o NIE
 Currículum vitae
 Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar inscrit al SOC, com a demandant
d’ocupació no ocupat.
 Fotocòpia de l’ Informe de vida laboral actualitzat.
Altres mèrits:
 Fotocopia del certificat integrat del SOC, per acreditar el temps d’atur i el fet que no es
percep cap prestació.
 Fotocòpia contractes laborals, nòmines i/o d’altres documents.
 Document que acrediti l'activitat prestada (tipus IAE, Declaració Censal Agència
Tributària).
 Fotocòpia de certificats o títols de cursos de formació.
 Fotocòpia del carnet vigent de família monoparental o família nombrosa.
 Fotocòpia del llibre de família.

 Fotocòpia la resolució del grau de dependència i/o del grau de disminució de la
resolució de la Generalitat de Catalunya acreditativa del grau. Fotocòpia del llibre de
família.
 Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de la persona
sol·licitant i de cada una de les que integren la unitat de convivència en edat laboral.

 Certificat d'imputacions subministrat per

l'Agència Estatal d'Administració Tributària

(AEAT).

3. Així mateix, per mitjà d’aquest escrit declaro que no he estat separat, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de les administracions públiques, ni inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques.

SOL·LICITO
Ser admès/a per concórrer en el procés de selecció del lloc de treball descrit.

(Signatura)

A ____________________________, el ___ de _______________________ de 20______

Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a La Llei 15/99 LOPD.
Per exercici aquests drets l’interessat pot dirigir-se a: Ajuntament de Vallbona d’Anoia, c/ Major, 110, 08787 Vallbona d’Anoia,
indicant clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.

