Registre d’entrada

Sol·licitud per participar en el procediment de selecció dels Plans d’Ocupació de
la Diputació de Barcelona finançats a través del procediment complementari de
foment de l’ocupació (Anualitat 2019)
FORMULARI DE SOL·LICITUD
1.

Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms:
Número de passaport NIE/DNI:
Data de naixement:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic (aquesta dada no és obligatòria):
( En cas de voler rebre les comunicacions i notificacions a través de mitjans electrònics)
Sol·licito rebre les notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de Manresa
relacionades amb aquesta petició a través de mitjans electrònics.
(En aquest cas serà obligatori introduir un núm. de telèfon mòbil i una adreça de correu
electrònic)

2.

Lloc de treball sol·licitat

Lloc de treball sol·licitat:
Peó
Conserge
Auxiliar administratiu
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3.

Experiència laboral

Tinc experiència acreditable de:
Peó: ________ dies
Conserge:________ dies
Auxiliar administratiu ________ dies

4. Formació complementària en l’ofici

He fet, des del 2014, formació complementària o de perfeccionament relacionada amb:
Peonatge
Numero de cursos de menys de 50 hores:____ Numero de cursos de 50 hores o més:____
Consergeria
Numero de cursos de menys de 50 hores:____ Numero de cursos de 50 hores o més:____
Administració
Numero de cursos de menys de 50 hores:____ Numero de cursos de 50 hores o més:____

5. Situació d’atur

He cotitzat 110 dies o menys en els darrers 18 mesos
He cotitzat entre 111 i 210 dies en els darrers 18 mesos
He cotitzat entre 211 i 310 dies en els darrers 18 mesos
He cotitzat 311 dies o més en els darrers 18 mesos

6. Experiència laboral a l’Administració Pública com a Pla d’Ocupació

No he estat mai contractat o nomenat per una administració pública en el marc de
plans d’ocupació, programa mixt de formació o treball o qualsevol altre programa
ocupacional subvencionat per una administració pública
He estat contractat o nomenat per una administració pública en el marc de plans
d’ocupació, programa mixt de formació o treball o qualsevol altre programa
ocupacional subvencionat per una administració pública abans de l’1 de juny de 2017

2

He estat contractat o nomenat per una administració pública en el marc de plans
d’ocupació, programa mixt de formació o treball o qualsevol altre programa
ocupacional subvencionat per una administració pública entre l’1 de juny de 2017 i el
30 de maig de 2018
He estat contractat o nomenat per una administració pública en el marc de plans
d’ocupació, programa mixt de formació o treball o qualsevol altre programa
ocupacional subvencionat per una administració pública amb posterioritat al 30 de maig
de 2018

7. Itinerari d’inserció

He iniciat un itinerari d’inserció al Centre d’Iniciatives de l’Ocupació ( CIO) o al Centre
de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de Manresa abans de l’1 de maig de 2019
He iniciat un itinerari d’inserció a un altre servei local d’ocupació o en algun programa
d’una entitat local abans de l’1 de maig de 2019.
L’Ajuntament o el centre on s’ha iniciat és .....................................
No he iniciat cap itinerari d’inserció l abans de l’1 de maig de 2019.

8. Càrregues familiars

Família monoparental
Família nombrosa
Membres de la Unitat familiar amb un grau de dependència o de discapacitat igual o
superior al 33% o bé del mateix aspirant
Cap de les anteriors

9. Criteri de proximitat - empadronament

Estic empadronat/da a Manresa a data 1 de març de 2019 o abans:
Si

No
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10. Declaració responsable

La persona que signa, actuant en nom i interès propi DECLARA:
-

-

-

Que es troba en situació d’atur i inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant
d’ocupació i no es troba donat d’alta en cap dels règims de la seguretat social
Que es beneficiari d’un subsidi d’atur
En el cas de presentar-se a les places d’auxiliars administratius, que es troba en possessió de la
titulació en ESO o equivalent.
En el cas de presentar-se a les places de peons, que es troba en possessió d’un carnet de
conduir B o equivalent.
Que no pateix cap malaltia física o psíquica que impedeixi complir amb les funcions del lloc de
treball al qual s’opta
Que no es troba inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estat
separat/da per expedient disciplinari del servei
Que no esta afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració d ela
Generalitat
Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la
comprovació i l’acreditació de les dades manifestades en aquesta sol·licitud a través de la
consulta dels propis arxius o mitjançant la petició a altres administracions públiques o entitats
privades. A més també comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa de demanar
informació complementària per tal de comprovar la veracitat de les dades.
El/l sol·licitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la normativa
vigent d’aplicació.
Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la
inexactitud o falsedat de les dades podrà comportar
Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la
inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan
competent, deixar sense efecte el tràmit corresponent i arxivar-ne les actuacions, així com
emprendre les mesures sancionadores que se’n pugui derivar.

11. Documentació a adjuntar

a)

Documentació de caràcter general
Còpia del DNI/Passaport/NIE de la persona sol·licitant
Còpia de la targeta de demandant d’ocupació
Copia del document de beneficiari del subsidi d’atur
Còpia de la titulació de Graduat en ESO o equivalent (tan sols en cas d’optar a les places
d’auxiliar administratiu)
Còpia del carnet de conduir B o equivalent (tan sols en cas d’optar a les places de peó)

b) Experiència laboral
Informe de vida laboral amb data 1 de maig o posterior
En el cas dels treballadors autònoms a més, còpia de l’IAE o declaració censal on consti la
descripció, el tipus i el grup d’activitat.
Fotocòpia del contracte o nomenament en cas d’haver treballat amb anterioritat en altres
administracions públiques
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c) Formació
Formació complementària i perfeccionament: caldrà aportar fotocòpia de la certificació
expedida en la qual consti la denominació del curs i la seva durada expressada en hores
lectives, i si és possible programa formatiu
d) Càrregues familiars
Còpia del carnet de família monoparental i/o nombrosa i/o informe del/la treballador/a
social
Resolució del grau de dependència o discapacitat i certificat de convivència o informe
del/la treballador/a social, si escau
e) Itinerari d’inserció
Document acreditatiu de la inscripció a un servei local d’ocupació o programa d’inserció
d’una entitat local amb anterioritat a l’1 de maig de 2019 (si no s’autoritza)
12. Protecció de dades

De conformitat amb la legislació de protecció de dades, us informem el següent:

Responsable del
tractament

Ajuntament de Manresa
Plaça Major, 1 08241 Manresa
Tel. 93 878 23 00
www.manresa.cat

Finalitat del tractament

Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals

Drets de les persones
interessades

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les,
oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació,
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant
la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre
protecció de dades a www.manresa.cat/lpd

Consentiment per al tractament de dades
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat
esmentada
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13. Publicitat del cofinançament

A efectes merament informatius, es posa en coneixement de les persones interessades que
aquesta acció compta amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona, a través del
Programa Complementari de Foment de l’Ocupació.

14. Data i signatura

Signatura:

Manresa, ................... de ........................................ de 2019
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