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Parcs i Jardins, Institut Municipal

ANNEX 2: SOL·LICITUD
OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2021

Exp. 24/2021-SO_OP

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL CONCURS - OPOSICIÓ PER LA PROVISIÓ DE 16
PLACES D’OPERARI/A DEL VERD PER A PARCS I JARDINS DE BARCELONA,
INSTITUT MUNICIPAL.
1.- DADES PERSONALS
DNI –DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ

Primer Cognom
Data de naixement
Municipi

Segon Cognom

Nom

Nacionalitat

Sexe:

___ Espanyol/a

Dona __

___ Altres. Indiqueu quina: .................................. Home __

Adreça: carrer, núm. i pis
Adreça correu electrònic

Codi Postal
Telèfon 1

Telèfon 2

2.- ALTRES DADES (Marqueu amb una creu el quadre corresponent)
Català: Certificat A2, equivalent o
superior

Titulació per acompliment del requisit
de participació: Graduat escolar o equivalent

TORN D’INTEGRACIÓ
Tinc la condició legal de discapacitat, amb un grau igual o superior al 33% del qual
com a mínim el 25% és discapacitat intel·lectual, i vull acollir-me al torn d’integració
M’OPOSO a que Parcs i Jardins sol·liciti el dictamen favorable d’adequació del lloc
de treball a la funció publica i adaptació de proves requerida, si s’escau, emès pels
equips de valoració multiprofessional, i EM COMPROMETO a aportar el
corresponent dictamen en els termes previstos a les bases de la convocatòria.
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de
Barcelona amb la finalitat de gestionar la convocatòria de selecció de personal en la qual participeu (tractament 0308- Gestió ordinària
del personal i la nòmina de Parcs i Jardins) Es faran les cessions exigides per la legislació vigent per a entitats com la Seguretat
Social. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació
addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a ajuntament.barcelona.cat/protecciódades Les vostres dades seran
eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de l’activitat.

SOL·LICITO ser admès/esa a la convocatòria a què es refereix aquesta sol·licitud i
DECLARO que són certes totes les dades que s’hi consignen i que reuneixo totes i
cadascuna de les condicions exigides per treballar a l’administració pública i les
assenyalades especialment en les bases de la convocatòria esmentada anteriorment.

Data
________________________________________

Signatura
_________________________________
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NOM I COGNOMS:

CURRICULUM DE MÈRITS
Un cop assabentat/da de les condicions que consten en les bases de l’oferta pública de
referència en relació a l’avaluació de mèrits, SOL·LICITO que es tingui en compte la
informació que es detalla en aquest currículum de mèrits per al seu còmput, i em
comprometo a aporta les fotocòpies acreditatives dels mèrits al·legats en aquest
currículum, en el moment en que es requereixi expressament d’acord amb el que
s’estableix al punt 4.4 de les bases de la convocatòria, així com DECLARO que són
certes totes les dades que indico en el present document.
.

Comprovació d’ofici ..........................................................................................................
(Si marqueu aquesta casella no cal que presenteu la documentació dels mèrits adquirits a Parcs i Jardins,
però sí cal que en feu esment al currículum si voleu que siguin tinguts en compte)
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NOM I COGNOMS:
Cal que els fets meritables estiguin escrits en el present formulari d’avaluació
de mèrits. Només es tindran en compte els mèrits descrits en aquest formulari, i
una vegada s’hagin comprovat amb la documentació justificativa que s’haurà
de presentar al finalitzar el procés selectiu. S’indicarà expressament el termini i
la forma per aportar la documentació justificativa dels mèrits.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL en serveis prestats a l’Administració
Pública (si és a Parcs i Jardins de Barcelona, IM, no cal presentar
documentació, només especificar-ne el període):
Nom de l’entitat

Data inici

Data fi

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL en serveis prestats en Plans d’Ocupació
Nom de l’entitat

Data inici

Data fi

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL en serveis prestats en l’empresa privada:
Nom de l’entitat

Data inici

Data fi
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NOM I COGNOMS:
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL per compte propi:
Trimestres

Any

Caldrà aportar el Certificat de l’Agència Tributària
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:
Denominació del certificat

Nivell de
qualificació

CURSOS DE FORMACIÓ:
Nom del curs

PERMÍS DE CONDUCCIÓ:
Estic en possessió del permís de conduir tipus B

DURADA
EN HORES

