AJUNTAMENT DE
SANT JAUME DELS DOMENYS

SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME
DELS DOMENYS MITJANÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS.
1. DADES DE L’INTERESSAT
Nom i cognoms:
NIF:
Adreça:
Codi postal i població:
Telèfon:
Correu electrònic:

2. OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

2.1 Sol·licito participar en la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball
d’auxiliar administratiu/va d’aquest Ajuntament mitjançant concurs de valoració de mèrits, segons
publicació en el Butlletí oficial de la Província CVE 2020-07997 de data 30-10-2020 i en el Diari oficial de
la Generalitat 8266 de data 9/11/2020.
2.2 Declaro sota la meva responsabilitat que compleixo amb els requisits establerts en les bases de la
convocatòria:
a)
Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la
Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya,
sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb el Real decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la
seva integració social, i disposicions concordants. Les persones aspirants que siguin estrangeres han d’acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge de les persones
espanyoles i nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separades de dret i als seus
descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separades de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta
edat dependents.
Les persones estrangeres amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral,
en igualtat de condicions que les espanyoles.
Els/Les aspirants estrangers/res han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà. En cas
que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de
selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar. La prova, si
escau, s’ha de qualificar d’APTE o NO APTE, sent necessari obtenir la valoració d’apte per passar a realitzar les proves restants de
la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.
Restaran exempts/tes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que aportin amb la presentació de sol·licitud
fotocòpia compulsada d’algun dels següents documents:
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- Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació
acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
b) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c) Tenir complerts els setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa fixada per la llei.
d) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans
constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’ocupació de càrrecs
públics per resolució judicial, o per exercir funcions similars a les quals es desenvolupen. 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.
f) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell de suficiència (nivell C) d’acord amb
el que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística o Certificat d'haver superat una prova de
nivell igual o superior al requerit en un procés de selecció convocat per l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys dins del mateix any
o haver participat i obtingut plaça en processos anteriors en què hi hagi establerta una prova de català de nivell igual o superior al
requerit .
Aquells aspirants que no acreditin el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell de suficiència
(nivell C), hauran de realitzar un exercici obligatori i eliminatori, que consisteix en la realització d’exercicis de coneixements gramaticals
i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana amb el nivell exigit, d’acord amb els criteris emprats
per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. La qualificació dels/de les aspirants en aquest exercici és la
d'apte o no apte.
No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del
català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya,
resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana, les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça
en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, en què hi hagués establerta
una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria.
El compliment d’aquestes condicions s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins
a la data de contractació, segons el cas.
g) Estar en possessió del carnet de conduir B.

2.3 Documentació que es presenta:

a)

Índex de documents que s’adjunten

b) Fotocòpia del DNI o NIE
c)

Original o fotocòpia compulsada del nivell de català requerit, i en el seu cas del castellà.

d) Currículum vitae
e)

Fotocòpia de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats.
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2.4 Declaro sota la meva responsabilitat que els mèrits que a continuació es detallen són certs, i
autoritzo a l’Ajuntament a fer-ne la comprovació en cas que sigui necessari:
a)

Experiència professional

Informe de la vida laboral actualitzat
Identificació dels llocs de treball segons el següent model:

NOM DE L’EMPRESA
POBLACIÓ
ESCALA-SUBESCALA O
CATEGORIA PROFESSIONAL
FUNCIONS
PERÍODE DE TEMPS – DATA
FINALITZACIÓ
RÈGIM DE DEDICACIÓ
(HORES SETMANALS)
EXPERIÈNCIA ADQUIRIDA

b)

Formació

b.1 Titulació reglada
Cal aportar la fotocòpia de la titulació que acrediti els mèrits a valorar.
b.2 Certificat ACTIC
Cal aportar la fotocòpia del títol del nivell obtingut.
b.3 Formació específica: cursos, seminaris de formació, reciclatge, perfeccionament dels
darrers 10 anys.
Cal aportar les fotocòpies d’aquest tipus de formació.

Sant Jaume dels Domenys,
Nom i cognoms

Signatura/Signatura electrònica
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CONSENTIMENT I DEURE D'INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Dono consentiment per al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen, les quals no seran cedides a tercers.
D’acord amb l’art. 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels
drets digitals i l'art.13 del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
(Reglament general de protecció de dades) us informem que les dades personals recollides són confidencials i formen part
dels tractaments titularitat de L’Ajuntament de Sant Jaume del Domenys. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat
d’atendre la vostra sol·licitud i altres peticions i requeriments que se’n puguin derivar. Podeu exercir els vostres drets d’accés,
rectificació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat a la següent adreça: Plaça Joan Roig, 2 43713 Sant Jaume dels Domenys o bé a través de la seu electrònica municipal.

