Registre d’entrada

Ecologia Urbana
Parcs i Jardins, Institut Municipal

ANNEX 2
INSTÀNCIA

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2017-18

Exp. 32/2018-SF_OP

(Llegiu les instruccions al dors)

Destí 913

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL CONCURS - OPOSICIÓ PER LA PROVISIÓ DE 57
PLACES D’AUXILIAR DE JARDINER/A DE 1r. i 2n. ANY PER A PARCS I JARDINS DE
BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL.
1.- DADES PERSONALS
DNI –DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ

Primer Cognom

Segon Cognom

Data de naixement

Nacionalitat

Nom

___ Espanyol/a o Nacional d’algun dels Estats Membres de la UE.

Sexe : Dona

__

Home

__

e-mail
___ Altres. Indiqueu quina: .............................................................
Adreça: carrer, núm. i pis

Codi Postal

Municipi

2.- ALTRES DADES

Telèfon 1

(Marqueu amb una creu el quadre corresponent)

B.
A.

Telèfon 2

Català: Certificat A2, equivalent o superior......

___

Discapacitat igual o superior al 33%........................... ___

Adaptació de les proves (cal document)................

___

C. Titulació per acompliment del requisit de participació.
La titulació aquí presentada no podrà ser avaluada després
durant la fase de mèrits.

Quina: .....................................................................................
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en comunicar les vostres dades personals, consentiu, que siguin
tractades per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, amb la finalitat de gestionar la convocatòria de selecció de personal en la
qual participeu com a part integrant de la gestió de recursos humans del citat ens, legitimada en base al vostre consentiment exprés.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com
a exercir els altres drets sobre les mateixes que vinguin establerts per la normativa vigent. Les dades de contacte amb el Delegat de
Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona són: delegat_proteccio_dades@bcn.cat Podeu consultar informació addicional sobre
aquest tractament i protecció de dades a: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades Finalment, se us comunica que les vostres dades
seran eliminades un cop acabada la gestió de les activitats indicades a la finalitat.

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

Ecologia Urbana
Parcs i Jardins, Institut Municipal

INSTRUCCIONS:
Abans d’emplenar la sol·licitud llegiu bé les bases de la convocatòria.
No escriviu en els espais ombrejats.
Escriviu a màquina o amb lletres majúscules o de tipus impremta.
No oblideu posar la data i signar l’imprès.
DOCUMENTS A APORTAR
Els que s’especifiquen en el Punt 4 d’aquestes bases

Ecologia Urbana
Parcs i Jardins, Institut Municipal

ANNEX 3
MODEL CV

OFERTA PÚBLICA 2017-18 – 57 PLACES D’AUXILIAR DE JARDINER/A
AVALUACIÓ DE MÈRITS
DNI:
Nom i cognoms:
Domicili:
Població:
Codi Postal:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Altre telèfon:
e-mail:
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)
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en comunicar les vostres dades personals, consentiu, que siguin tractades
per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, amb la finalitat de gestionar la convocatòria de selecció de personal en la qual
participeu com a part integrant de la gestió de recursos humans del citat ens, legitimada en base al vostre consentiment exprés. Tret
d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com a exercir
els altres drets sobre les mateixes que vinguin establerts per la normativa vigent. Les dades de contacte amb el Delegat de Protecció de
Dades de l’Ajuntament de Barcelona són: delegat_proteccio_dades@bcn.cat Podeu consultar informació addicional sobre aquest
tractament i protecció de dades a: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades Finalment, se us comunica que les vostres dades seran
eliminades un cop acabada la gestió de les activitats indicades a la finalitat.

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 siguin admeses les fotocòpies
de documentació adjuntes per a la valoració dels meus mèrits i DECLARO que són certes
totes les dades que en elles s’hi consignen.
Acompanyo els fulls complementaris on consta la documentació, per ordre de pàgina.

Data:

Signatura:

Ecologia Urbana
Parcs i Jardins, Institut Municipal

OFERTA PÚBLICA 2017-18 – 57 PLACES D’AUXILIAR DE JARDINER/A
AVALUACIÓ DE MÈRITS - FULLS COMPLEMENTARIS
NOM I COGNOMS:

Cal que tot fet meritable estigui correctament justificat, aportant la documentació tal i com
consta a les bases de la convocatòria. Cal que els fets meritables estiguin escrits a en el
present formulari d’avaluació de mèrits, i la documentació ordenada i paginada a
continuació, estipulant en el formulari el nombre de pàgines.

A. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
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

Núm. de pàgina
acreditativa

Puntuació
obtinguda

Nom de l’entitat

Data inici

Data fi

Núm. de pàgina
acreditativa

Puntuació
obtinguda

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

Data inici

Data fi

Núm. de pàgina
acreditativa

Puntuació
obtinguda

NO OMPLIR. Només per a ús de l’Administració

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL en serveis prestats en Plans d’Ocupació
a l’Administració Pública (si és a Parcs i Jardins, no cal presentar
documentació, només especificar-ne el període):

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
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NOM I COGNOMS:

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL per compte propi:
Trimestre

Any

Puntuació
obtinguda

Núm. de pàgina
acreditativa

Puntuació
obtinguda

Informe de Vida Laboral
Certificat de l’Agència Tributària
B. PRÀCTIQUES de FCT o DUAL a Parcs i Jardins:
Centre formatiu

FCT o
DUAL

Hores
realitzades

C. FORMACIÓ ACADÈMICA:
La titulació presentada com a requisit no podrà ser computada posteriorment com a
mèrit.
Títol i Nivell acadèmic

Centre

Núm. de pàgina Puntuació
acreditativa
obtinguda

NO OMPLIR. Només per a ús de l’Administració

Núm. de pàgina
acreditativa

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
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NOM I COGNOMS:

D. CURSOS DE FORMACIÓ:
Nom del curs

Centre

Durada
en hores

Núm. de pàgina
acreditativa

Puntuació
obtinguda

NO OMPLIR. Només per a ús de l’Administració

E. CERTIFICAT DE CATALÀ:
Nivell

Origen

Núm. de pàgina Puntuació
acreditativa
obtinguda

F. PERMISOS DE CONDUIR:
Classe

Núm. de pàgina Puntuació
acreditativa
obtinguda

