AJUNTAMENT
SANT ISCLE DE VALLALTA
REGISTRE GENERAL
ENTRADA NÚM.: 2020/
DATA:

INSTÀNCIA
“CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA VIGILANT MUNICIPAL”
En/Na ................................................................................................................................
Adreça ..............................................................................................................................
Població ................................................................................................. CP ...................
Telèfon/s ...........................................................................................................................
correu electrònic ...............................................................................................................
amb DNI núm. ........................................................................... el qual exhibeix i recull,
a Vós atentament
EXPOSA:
Que complint les condicions exigides a les “Bases reguladores del procés selectiu de
provisió d’una plaça de Vigilant Municipal, en règim de funcionari interí de la plantilla de
personal de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, aporto la següent documentació:

Fotocòpia compulsada del document nacional d' identitat.
Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
Fotocòpia compulsada del permís de conduir classe B.
Fotocòpia compulsada del certificat de nivell intermedi de català (B2) o
equivalent.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions
públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari.
Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la
legislació vigent.
Declaració responsable de no haver estat condemnat/da per cap delicte, o en
cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els
antecedents penals.
Certificat mèdic oficial que acrediti que està capacitat per a realitzar les proves
físiques que consten en el quart exercici de la fase d’oposició d’aquest procés
selectiu i per a portar a terme les tasques de vigilant municipal.
Currículum acadèmic i professional.
Documentació que s'hagi de tenir en compte per a la valoració de mèrits.

DECLARACIÓ RESPONSABLE “CONVOCATÒRIA VIGILANT MUNICIPAL
EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ”
Sol·licitant
Nom i Cognoms:
DNI:
Declaro sota la meva responsabilitat:
- Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a
les bases de la convocatòria.
- Que no estic inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estic
separat mitjançat expedient disciplinari.
- Que no estic en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació
vigent.
- Que no he estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tinc
extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.
Demano:
Que em sigui reconegut el dret de participar en el procés selectiu per nomenar vigilant
municipal com a funcionari interí.
Acompanyo la documentació que acredita el compliment dels requisits exigits i em
comprometo a mantenir el compliment de la normativa esmentada.

I perquè així consti, signo aquesta sol·licitud i declaració responsable.

Sant Iscle de Vallalta,__________ de __________________de 2020.

Signatura

Sr. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA

