
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau) DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)   Telèfon Mòbil

Sol·licito ser admès/sa a la convocatòria indicada en aquest document

Núm. Identificador oferta pública Denominació de la plaça

SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT DECLARO:

A. Que compleixo els requisits establerts a les Bases generals i específiques reguladores del procés selectiu per cobrir la
plaça de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans objecte de la convocatòria.

B. Que no estic inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques, ni estic separat/da mitjançant expedient disciplinari
de qualsevol administració pública.

C. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de la plaça i no patir cap malaltia
o disminució física o psíquica que impedeixin l’exercici de les mateixes.

D. No estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent o que sol·licitaré l’autorització de
compatibilitat o exerciré l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del
personal al Servei de l’Administració de la Generalitat.

E. Que la documentació que incorporo en aquesta sol·licitud és veraç.

F. En cas d’haver de treballar habitualment amb menors, que no posseeixo cap delicte de naturalesa sexual i AUTORITZO
a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la seva consulta un cop superades les proves del procés selectiu.

DOCUMENTS APORTATS
MANIFESTO que adjunto la documentació següent:

Currículum Vitae
Justificant del pagament de la taxa (Recordeu que al fer la transferencia caldrà indicar: nom, cognoms i DNI de la 
persona candidata. El número de compte bancari i l’import s’assenyala al peu de la instancia)
Certificat de Coneixement de llengua catalana (nivell requerit en bases)
Altres documents requerits
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

En cas que la documentació consti en expedients de selecció del Servei de Recursos Humans dels darrers 2 anys, 
marqueu la casella següent i indiqueu en quin procediment selectiu específic es van aportar:

Procés selectiu ________________________________________________________________________

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN UN PROCÉS SELECTIU

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

DADES PERSONALS

(*)      Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.



RELACIÓ DE MÈRITS

A. FORMACIÓ

A.1) Formació reglada
Especificar altres titulacions de grau superior relacionades amb el lloc de treball que es considerin rellevants, 
sempre que no siguin condició per accedir a la convocatòria.           

Altres títols universitaris de grau superior

A.2) Formació complementària

FORMACIÓ GENERAL

Denominació de l’acció formativa       Centre emissor             Hores   (*)Punts

*Calculeu la puntuació de les accions formatives indicades segons el barem especificat en les bases de la convocatòria.



FORMACIÓ ESPECÍFICA

Denominació de l’acció formativa       Centre emissor Hores      (*)Punts

*Calculeu la puntuació de les accions formatives indicades segons el barem especificat en les bases de la convocatòria.



B. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

1. SECTOR PÚBLIC: per serveis prestats a qualsevol Administració Pública, ocupant una plaça desenvolupant
funcions assimilables a les de la plaça a proveir.

Nom de l’Administració Pública           Categoria Professional           Duració (mesos)

2. SECTOR PRIVAT: per serveis efectius prestats en el sector privat desenvolupant funcions
pròpies de la plaça objecte d'aquesta convocatòria

Nom de l’Empresa Categoria Professional           Duració (mesos)

A3) Coneixement de llengua catalana
 Que SI      , No      estic en possessió de la titulació que acredita el nivell de català establert a les bases.



INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

Abans d’emplenar la sol·licitud llegiu les bases de la convocatòria

Escriviu les dades de la sol·licitud en majúscules

Assegureu-vos que les dades que heu consignat són perfectament llegibles

No oblideu signar l’imprès

Els drets d’examen, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8 ”Taxa per expedició de documents administratius”, 
article 7è Tarifes epígraf 4t. de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, són els següents:

- Accés nivell “A1” 24 €

- Accés nivell “A2” 20 €

- Accés nivell “B”, “C1” i “C2” 17 €

S’han d’abonar en el següent compte del qual és titular l’Ajuntament:

SABADELL ATLÀNTIC: ES05/0081/0060/96/0002072511

”D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”
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Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre de 2019 Signatura


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Casilla de verificación1: Off
	Texto11: 
	Texto12: Tècnic/a mitjà de Medi Ambient
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Casilla de verificación9: Off
	Texto13: 
	Casilla de verificación2: Off
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto58: 
	Texto59: 
	Texto60: 
	Texto61: 
	Texto62: 
	Texto63: 
	Texto64: 
	Texto65: 
	Texto66: 
	Texto67: 
	Texto68: 
	Texto69: 
	Texto70: 
	Texto71: 
	Texto72: 
	Texto73: 
	Texto74: 
	Texto75: 
	Texto76: 
	Texto77: 
	Texto78: 
	Texto79: 
	Texto80: 
	Texto81: 
	Texto82: 
	Texto83: 
	Texto84: 
	Texto85: 
	Texto86: 
	Texto87: 
	Texto88: 
	Texto89: 
	Texto90: 
	Texto91: 
	Texto92: 
	Texto93: 
	Texto94: 
	Texto95: 
	Texto96: 
	Texto97: 
	Texto98: 
	Texto99: 
	Texto100: 
	Texto101: 
	Texto102: 
	Texto103: 
	Texto104: 
	Texto105: 
	Texto106: 
	Texto107: 
	Texto108: 
	Texto109: 
	Texto110: 
	Texto111: 
	Texto112: 
	Texto113: 
	Texto114: 
	Texto115: 
	Texto116: 
	Texto117: 
	Texto118: 
	Texto119: 
	Texto120: 
	Texto121: 
	Texto122: 
	Texto123: 
	Texto124: 
	Texto125: 
	Texto126: 
	Texto127: 
	Texto128: 
	Texto129: 
	Texto130: 
	Texto131: 
	Texto132: 
	Texto133: 
	Texto134: 
	Texto135: 
	Texto136: 
	Texto137: 
	Texto138: 
	Texto139: 
	Texto140: 
	Texto141: 
	Texto142: 
	Texto143: 
	Texto144: 
	Texto145: 
	Texto146: 
	Texto147: 
	Texto148: 
	Texto149: 
	Texto150: 
	Texto151: 
	Texto152: 
	Texto153: 
	Texto154: 
	Texto155: 
	Texto156: 
	Texto157: 
	Texto158: 
	Texto159: 
	Texto160: 
	Texto161: 
	Texto162: 
	Texto163: 
	Texto164: 
	Texto165: 
	Texto166: 
	Texto167: 
	Texto168: 
	Texto169: 
	Texto170: 
	Texto171: 
	Texto172: 
	Texto173: 
	Texto174: 
	Texto175: 
	Texto176: 
	Texto177: 
	Texto178: 
	Texto179: 
	Texto180: 
	Texto181: 
	Texto182: 
	Texto183: 
	Texto184: 
	Texto185: 
	Texto186: 
	Texto187: 
	Texto188: 
	Texto189: 
	Texto190: 
	Texto191: 
	Texto192: 
	Texto193: 
	Texto194: 
	Texto195: 
	Texto196: 
	Texto197: 
	Texto198: 
	Texto199: 
	Texto200: 
	Texto201: 
	Texto202: 
	Texto203: 
	Texto204: 
	Texto205: 
	Texto206: 
	Texto207: 
	Texto208: 
	Texto209: 
	Texto210: 
	Texto211: 
	Texto212: 
	Texto213: 
	Texto214: 
	Casilla de verificación97: Off
	Casilla de verificación98: Off
	Texto215: 
	Texto216: 
	Texto217: 
	Texto218: 
	Texto219: 
	Texto220: 
	Texto221: 
	Texto222: 
	Texto223: 
	Texto224: 
	Texto225: 
	Texto226: 
	Texto227: 
	Texto228: 
	Texto229: 
	Texto230: 
	Texto231: 
	Texto232: 
	Texto233: 
	Texto234: 
	Texto235: 
	Texto236: 
	Texto237: 
	Texto238: 
	Texto239: 
	Texto240: 
	Texto241: 
	Texto242: 
	Texto243: 
	Texto244: 
	Texto245: 
	Texto246: 
	Texto247: 
	Texto248: 
	Texto249: 
	Texto250: 
	Texto251: 
	Texto252: 
	Texto253: 
	Texto254: 
	Texto255: 
	Texto256: 
	Texto257: 
	Texto258: 
	Texto259: 
	Texto260: 
	Texto261: 
	Texto262: 
	Texto263: 
	Texto264: 
	Texto265: 
	Texto266: 
	Texto267: 
	Texto268: 
	Texto269: 
	Texto270: 
	Texto271: 
	Texto272: 
	Texto273: 
	Texto274: 
	Texto275: 
	Texto276: 
	Texto277: 


