AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
SOL·LICITUD DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA
DADES PERSONALS
Nom i cognoms
DNI

Telèfon

E-mail

amb capacitat d’obrar, actuant en nom propi o en representació de
Nom i cognoms

NIF/CIF

i domicili a efectes de notificacions a
Domicili

Núm.

Població

C.P.

Pis

Porta

EXPOSO
Assabentat/da de la convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de quatre joves en edats
compreses entre els 18 i 25 anys, amb la categoria de peons per a la Brigada Municipal; mitjançant anunci publicat
en el BOPB en data 19 d’abril de 2022 i anunci extractat en el DOGC en data 19 d’abril de 2022; coneixent el text
íntegre de les bases reguladores del procés selectiu de referència, acceptant-les sense reserves; reunint les
condicions exigides en les bases esmentades; sense patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap limitació física o
psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions del lloc de treball convocat; declarant que són certes
totes les dades que figuren en aquesta sol.licitud, així com la documentació adjunta; donant el consentiment perquè
les meves dades personals siguin incorporades a un fitxer o tractament de dades de titularitat de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, creat amb finalitats de gestió dels recursos humans, i que no seran cedides a terceres persones
excepte en els casos previstos legalment, i que, en qualsevol moment, podré exercir els meus drets d’accés,
rectificació, oposició i cancel.lació, tot adreçant-me a l’Ajuntament per qualsevol mitjà; autoritzant a l’Ajuntament
perquè pugui consultar la documentació relativa a la base segona a, b, c i d, a través del servei de Via Oberta, al
Ministeri d’Educació i a la Direcció General de Policia; i comprometent-me, en cas d’obtenir la plaça, a prestar el
jurament o la promesa que estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
SOL·LICITO
Que s’admeti la present sol.licitud de participació en el procés selectiu convocat; i que s’admeti, així mateix, la
documentació que s’adjunta a la present sol.licitud.
AUTOLIQUIDACIÓ PROVISIONAL TAXA DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS – O.F. 6
Del detall de la sol·licitud i segons les dades del revers
d’aquest full, es desprèn el següent import a autoliquidar:
TOTAL A INGRESSAR:

12,00 €

€

L’ingrés d’aquest import s’haurà d’efectuar al següent núm. de compte de l’entitat del Banc de Sabadell, indicant
el següent en el concepte de la transferència: O.F. 6 - NOM de la persona que ha de fer l’ingrés.
ES98 0081 5357 3200 0102 0707

En cas d’estar exempt de l’abonament de la taxa, en base art. 5.4 O.F. 6, marqui la següent casella:
SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses
en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic.

Arenys de Munt, __ de ______________ de 2022
Signatura,

RELACIÓ DE DOCUMENTS APORTATS
CV
Documents d’acreditació dels mèrits al·legats
Acreditació del nivell de català exigit a la convocatòria o de castellà en el cas d’aspirants estrangers/es
Declaració jurada de veracitat
Permís conduir
Pagament taxa

AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS -O.F. núm. 6- 2018
Euros/Unitat
Epígraf quart. Drets d’examen
1. Drets d’examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta
corporació
a) categ 1ª: A1
b) categ 2ª: A2, C1
c) categ 3ª: C2, AP

31,00 €
18,00 €
12,00 €

N.
Total
unit. €

1

12,00€

