AJU
UNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR
R
En/N
Na (nom i co
ognoms) __
__________
__________
__________
__________
__________
_ amb
DNI _________
_
__________
___, que vissc al carrer _________
_
__________
__________
____
de la
a població__
__________
_________
__________
_____, amb telèfon ___
__________
____
i corrreu-e_____
__________
__________
__ .
EXPOSO: Que compleixo els requisitts mínims per
p a poder--me presen
ntar a la selecció
de ca
andidat/a per a la conttractació am
mb caràcterr laboral ind
definit fix d’u
un/a OFICIA
AL 1a
PALE
ETA per a la brigada d’obres
d
i serrveis de l’Ajuntament de
d la Pobla d
de Segur.
ÉS PER
P
AIXÒ que
q us adju
unto els doccuments necessaris qu
ue estableixxen les base
es de
la co
onvocatòria per aspirar a aquest llo
oc de treball:
a) Insstància
b) Cu
urrículum Vitae
V
c) Fo
otocòpia com
mpulsada del
d DNI
d) Fo
otocòpia compulsada de
d la titulaciió acadèmic
ca exigida en
e la convoccatòria.
e) Fo
otocòpia compulsada del
d certificatt de coneixe
ement de lle
engua catallana (en cas de tenir-lo)
f) Fotocòpia com
mpulsada del permís de conduir classe
c
B
f) Fotocòpia com
mpulsada dels docume
ents acredita
atius del mè
èrits alꞏlega
ats
g) In
nforme de vida labo
oral emès per la tre
esoreria ge
eneral de la Segurettat Social
acom
mpanyada de
d còpia dell contracte de
d treball o de certifica
at de serveiss prestats.

I DE
ECLARO qu
ue:
- No he estat separat/da mitjançantt expedient disciplinari del servei de qualsev
vol de les
ad
dministracio
ons públiques o dels òrgans
ò
cons
stitucionals o estatutarris de les comunitats
au
utònomes, no trobar-m
me en inhabilitació absoluta o esspecial per a treballs o càrrecs
pú
úblics per resolució
r
ju
udicial, per a exercir funcions siimilars en les que s’h
hagi estat
se
eparat o inh
habilitat. En el cas de ser
s naciona
al d’altre Esttat, no troba
ar-me inhab
bilitat o en
situació equ
uivalent ni haver esta
at sotmès a sanció disciplinària
a o equiva
alent que
im
mpedeixi, en
n el seu Esttat, en els mateixos
m
terrmes, l’accé
és al treball públic.
- No trobar-me
e afectat pe
er cap causa d’incapac
citat o d’inco
ompatibilita
at de les pre
evistes en
la legislació vigent
v
sobre
e la matèria
a.
- Po
osseeixo la
a capacitat funcional
f
pe
er a l’exerc
cici de les ta
asques. No
o patir cap malaltia
m
ni
esstar afectatt per cap limitació físicca o psíquica que imp
pedeixi l’exxercici norm
mal de les
ta
asques pròp
pies del lloc de treball.
La qu
ual cosa esspero obtenir.
Signatura

La Pobla de Seg
gur, a

de 2018

de

En co
ompliment del
d que disp
posa l’article 5è de la Llei Orgànica
a 15/1999 so
obre Protecc
ció de
Dade
es de Caràcte
er Personal lil informem que
q totes les
s dades que ens
e faciliti en
n virtut del prresent
formu
ulari així com
m la documentació que es
e presenti conjuntamen
c
nt passaran a formar parrt d’un
fitxer de l’AJUNT
TAMENT DE LA POBLA DE SEGUR
R per tal de tramitar la p
petició solꞏlic
citada.
Depe
enent de la naturalesa
n
de
e la petició, les dades po
odran ser ced
dides a altres administracions,
semp
pre dins l’exercici de less seves com
mpetències. Així
A mateix, podrà exercir els seus drets
d’acccés, rectificacció, cancelꞏla
ació i oposició a Av. Verd
daguer, 35 de
e 25500 La P
Pobla de Seg
gur.

Av. Verrdaguer, 35
25500 La
L Pobla de Segu
ur (Lleida)

NIF P2521300J

Telèfon 973 68 00 38 – Fax 973 68
6 11 07
ajuntame
ent@lapobladese
egur.cat

