
                                                                                                          

Plaça de l’Església, 26 
43480 Vila-seca 
Tel. 977 309 300 
Fax. 977 309 301 

 

 

Sol·licitud d’admissió a la primera convocatòria per a la selecció de les 
persones treballadores que formaran part del Pla d’Ocupació Municipal 2020 

 
Dades personals 
 

Nom i cognoms: DNI/NIE/passaport: 

 

Representant: DNI/NIE/passaport: 

 

Adreça: Població: Codi postal: 

 

Província: Telèfon fix:: Mòbil: 

 
Mitjà de notificació escollit: 
 

Correu electrònic, adreça:   Correu ordinari 
 

Sol·licito 

Ser admès/a per poder prendre part a la primera convocatòria per a la selecció de les persones 
treballadores que formaran part del Pla d’Ocupació Municipal 2020. 
 

Lloc de treball sol·licitat: 
 

 Encarregat/da 
 Peó/na de serveis generals 
 Auxiliar serveis 
 Prospector/a d’habitatges 
 Agent cívic/a 
 Pilot drone 
 Tècnic/a suport promoció i foment ocupació 
 Tècnic/a polítiques d’acció social i participació 
 Tècnic/a de suport polítiques d’igualtat 
 Suport àrea de cultura, coneixement i relacions cíviques 
 Suport dinamització i promoció activitats comercials 

 

Documentació aportada: 

Que reuneixo els requisits establerts a la convocatòria per a la selecció de les persones treballadores que 
formaran part del Pla d’Ocupació Municipal 2020 de l’Ajuntament de Vila-seca, els quals acredito mitjançant 
la documentació següent: 
 

 DNI del candidat/a 
 Informe de vida laboral actualitzat 
 Currículum actualitzat 
 Fotocòpia de les titulacions i cursos de formació, quan s’escaigui 
 Carnet de família monoparental o família nombrosa, si s’escau 
 Certificat especificant el grau de discapacitat reconegut per l’ICAS, si s’escau 
 Còpia de la targeta de demanda d’ocupació 
 Informe de vida laboral actualitzat de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys 
 Declaració jurada de no percebre cap mena d’ingrés 
 Justificació dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar que treballin durant els últims 

3 mesos (nòmines) 
 Fotocòpia compulsada dels contractes laborals, nòmines i/o d’altres documents, per acreditar la 

experiència professional per compte aliena.  
 Fotocòpia compulsada dels certificats o títols de cursos de formació per acreditar la formació.  
 Certificat de convivència col·lectiu de tots els membres de la unitat familiar. 



                                                                                                         
 

 
 
Experiència professional i formació al·legada: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vila-seca, ____ de __________ de 2020 

 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

 

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA 

 
 

 
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades, l’AJUNTAMENT DE VILA-SECA us informa del següent: 
Responsable del tractament: AJUNTAMENT DE VILA-SECA, Pl. Església, 26, 43480 VILA-SECA tel. 977 309 300 http://www.vila-seca.cat/ 
Delegat de protecció de dades: dpd@vila-seca.cat 
Finalitat del tractament: La finalitat serà únicament donar tràmit a la seva sol·licitud. 
Conservació: Les dades seran conservades durant el termini de temps que es trobi vigent l’expedient administratiu. No obstant, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb 
finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats d’investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. 
Legitimació: El tractament de les dades és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici dels poder públics conferits. 
Drets: Vostè té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se al 
Registre d’entrada de l’Ajuntament de Vila-seca, o bé a https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/guest/proteccio-de-dades-decaracter-personal on hi trobarà més informació adicional sobre 
la protecció de dades. 

https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/guest/proteccio-de-dades-decaracter-personal
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