
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR DUES PLACES TEMPORALS D’OPERARI 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA, MITJANÇANT CONTRACTES LABORALS D’INTERINITAT 
(convocatòria amb referència 1/2017) 

*NOM I COGNOMS: .................................................................................................  DNI: ............................... 

ADREÇA: .......................................................................................................................................................... 

CORREU ELECTRÒNIC:.............................................................................. TELÈFON: ................................ 

 
EXPOSO: 
Que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 26 de gener de 2017, es publica la 
convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places temporals d’operari del Servei de 
manteniment de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, mitjançant 
contractes laborals d’interinitat. 
 
Que en la data en què expira el termini per a la presentació d’instàncies, compleixo totes i cadascuna de les 
condicions i requisits exigits en la convocatòria. 
 
Que estic en possessió de la titulació i requisits específics necessaris per participar en aquest procés 
selectiu i que puc acreditar-ho documentalment. 
 
Que adjunto fotocòpies compulsades de la documentació exigida en les bases. 
 
Per tot això, SOL·LICITO: 
 
Ser admès en el procés selectiu convocat per a la selecció de dues places temporals d’operari del Servei de 
manteniment de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, mitjançant 
contractes laborals d’interinitat. 
 
Documentació que s’acompanya a la present sol·licitud: 
 

� Fotocòpia del DNI 

� Fotocòpia del certificat d’escolaritat 

� Fotocòpia del títol acreditatiu del coneixement de la llengua catalana:  
- certificat de la Direcció General de Política Lingüística nivell elemental 
- titulació equivalent segons l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada pel 
l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril 
- certificat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta d’haver superat la prova d’aquests 
coneixements en altres processos selectius.  

� Fotocòpia del carnet de conduir vehicles categoria B1 

� Resguard del pagament de la taxa 20,78 €. 

� Justificants acreditatius dels mèrits al·legats en la fase de concurs 

� Declaració jurada o promesa que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions  que s’exigeixen en 
les bases 
 
Sant Julià de Vilatorta, (data)............................................................................... 
(signatura) 

 

 
 

 

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
*D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 

dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer de recursos humans, el responsable del qual és l’alcalde. Les 

vostres dades es tractaran amb l’única finalitat d’aquesta convocatòria. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació 

i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a 

sjv.ajuntament@vilatorta.cat o a la plaça del Marquès de la Quadra, 1 de Sant Julià de Vilatorta. 



 

 

 

DECLARACIÓ DE REUNIR LES CONDICIONS EXIGIDES A LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL 
PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR DUES PLACES TEMPORALS D’OPERARI DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA, MITJANÇANT CONTRACTES LABORALS D’INTERINITAT  

 

Jo,.................................................................................................................................................amb 
DNI..............................domiciliat a .................................................................................................., 

 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT, que: 

 

- No he estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració, ni 
inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques. 

 
- No pateixo cap malaltia o disminució psíquica o física que impedeixin el normal 

desenvolupament de les funcions pròpies d'aquest lloc de treball. 
 

- No estic incurs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació.  
 

 
Sant Julià de Vilatorta,   (data i signatura) 
 

 

 


