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ANNEX II  - MODEL DE SOL.LICITUD 
 

Sol.licitud per participar en el procés selectiu per constituir una borsa de treball 
per seleccionar la persona que ha d´ocupar la plaça de Tècnic Aux. de Biblioteca 
en règim de contractació laboral temporal (grup de classificació equiparable al 
grup C1) . 

 
 
1.- DADES PERSONALS 
 
DNI/NIE/PASSAPORT                                PRIMER COGNOM                              SEGON COGNOM                                    NOM 
 
 
 
SEXE                                                          DATA DE NAIXEMENT                                           NACIONALITAT 
 
 
 
POBLACIÓ DE NAIXEMENT                                                                             PROVINCIA DE NAIXEMENT 
 
 
 
E-MAIL                                                                                                                          TELÈFON CONTACTE 
 
 

 

 
2.- EXPOSA: 
 
Que en virtut de la convocatòria d´una borsa de treball de TÈCNICA/A AUXILIAR 
DE BIBLIOTECA, realitzada per l'Ajuntament de Móra la Nova, en règim de 
contractació laboral TEMPORAL, el peticionari declara, sota llur responsabilitat, 
que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria.  
 

€ Que AUTORITZA a l’Ajuntament de Móra la Nova a utilitzar el correu electrònic 
facilitat per dur a terme notificacions relatives a aquest procés selectiu (SENYALAR 
AMB UNA X). 
 
Que d´acord  amb allò establert en la Base 4ª. de la convocatòria, ADJUNTA la 
següent documentació (SENYALAR AMB UNA X): 
 

€ Fotocòpia del document oficial en vigor que acrediti que la persona aspirant 
reuneix els requisits establerts a l'apartat a) i c) de la Base tercera (DNI, passaport, 
NIE o qualsevol altre document oficial que acrediti la seva nacionalitat i edat).  

€ Fotocòpia de les titulacions requerides: títol de Batxillerat, o de formació 
professional de segon grau. 
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€ Fotocòpia del document acreditatiu de posseir el certificat de coneixements de 
nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C1). 

€ "Curriculum vitae", un resum amb els mèrits al·legats en els termes establerts al 
paràgraf següent, i còpia dels documents justificatius d’aquests. 

 
Documents justificatius dels mèrits al·legats: el treball realitzat es justificarà o bé mitjançant 

certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis; o bé mitjançant 
informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o 
qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats. 
 

Els Cursos es justificaran mitjançant fotocòpia del títol o certificat acreditatiu. 
 
No es tindran en compte els mèrits que no s’hagin presentat en el període de presentació 
de sol·licituds. 

 

€ Declaració que reuneix els requisits establerts a la Base tercera –apartats e i f- 
(Annex 1 d’aquestes bases). 

€ Declaració responsable (Annex III d’aquestes Bases) de no haver estat 
condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat 
sexual, ni per delictes de tràfic d’éssers humans i consentiment a l’Ajuntament de 
Móra la Nova per demanar les dades que figuren en el Registre Central de 
delinqüents sexuals. 

 
 
I a tal efecte, 
 
SOL·LICITA: 
 
Que es tingui per admesa la present sol·licitud a fi de prendre part en la 
convocatòria per la contractació d´un lloc de treball laboral temporal de Tècnic 
Auxiliar de Biblioteca de l'Ajuntament de Móra la Nova. 
 

 

Lloc i data 
 

Signatura de la persona interessada 
 
 
 
IL.LTRE. SR. ALCALDE DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades 
seran incorporades al fitxer de recursos humans de l’Ajuntament de Móra la Nova. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Móra la Nova, carrer Major, 88, 43770 Móra la Nova  o a l’adreça electrònica 
ajuntament@moralanova.cat. 


