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SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONTRACTACIÓ PER A PLAN S OCUPACIONALS   

 

En/Na________________________________________________________________ 

amb DNI núm. ____________________ telèfon/s______________________________  

amb domicili a (carrer, núm. pis,porta) ______________________________________ 

Municipi _________________________________________________CP __________  

 

 

EXPOSA:  Que assabentat/da de la convocatòria de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 

per a la contractació de personal en el marc dels Plans Ocupacionals, subvencionats per la 

Diputació de Barcelona, segons bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona del dia 20 d’abril de 2015. Que són certes totes i cadascuna de les dades 

consignades en aquesta sol·licitud, i que en la data en què expira el termini per a la presentació 

de sol·licituds reuneixo les condicions exigides a la convocatòria.  

 

DEMANA:  Que es tingui per presentada la documentació que s’acompanya i sigui admès/sa al 

procés selectiu per cobrir la/les plaça/ces sol·licitada/des.  

 

Documentació annexa (d’acord amb les bases de la convocatòria)  

- Fotocòpia del DNI. En el cas de no ser espanyol, cal presentar una fotocòpia acreditativa de la 

seva nacionalitat o, si hi manca, una fotocòpia del passaport. 

- Fotocòpia compulsada de la tarja del SOC de demandant de feina.  

- Fotocòpia de la titulació acadèmica. 

- Currículum Vitae actualitzat.  

- Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats per valorar el 

concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base setena i sense que el Tribunal 

qualificador en pugui valorar d'altres que no siguin aportats en aquest moment.  

 

 

 

Sant Vicenç de Montalt, _____ d _____________________ de 2015  

Signatura  

 

 

 

Sr. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
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PLACES SOL·LICITADES 

 

 

 Auxiliar administratiu/va de suport a l’Oficina d’Atenció al ciutadà i a l’Àrea de 
 comunicació. 

  Auxiliar administratiu/va de suport a l’Administració General. 

 Auxiliar administratiu/va de suport a l’àrea de Benestar Social. 

 Operari per a la Brigada Municipal (places destinades a joves). 

 Operària per a la Brigada Municipal (plaça destinada a dones). 

 Operari per a la Brigada Municipal. 

 Agent cívic de suport a l’àrea de Medi ambient. 
 


