SOL∙LICITUD D’ADMISSIÓ

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN CONTRACTE LABORAL INDEFINIT
A TEMPS PARCIAL
Termini de presentació de sol∙licituds: De l’1 al 14 d’abril de 2022

CODI

LLOC DE TREBALL‐UNITAT

Auxiliar

FGC/1/2022

DADES IDENTIFICATIVES

Primer cognom

Segon cognom

DNI/NIF

Sexe

Dona
Data de Naixement

Nom

Adreça / CP ‐ Localitat

Home

Adreça electrònica

Telèfon

Amb ple coneixement dels requisits exigits a les bases de la convocatòria i a la resta de disposicions previstes en la
normativa vigent,

DECLARO:
1. Que compleixo els requisits previstos a l’apartat 2 de les bases per participar en la convocatòria amb codi
FGC/1/2022, per cobrir un contracte laboral indefinit a temps parcial, d’Auxiliar administratiu/va de la
Fundació Guasch Coranty convocada per la Vicepresidenta segona de la Fundació.
2. Que, en cas de discapacitat, aquesta és compatible per a l’exercici de les tasques que corresponen al lloc
d’Auxiliar administratiu/va objecte d’aquesta convocatòria, a la qual em presento. Així mateix, dono el meu
consentiment explícit per al tractament de les dades personals relatives a la discapacitat mitjançant el
marcatge de la següent casella:
☐ Consento el tractament de les meves dades personals relatives a la discapacitat.

3. Que em comprometo a aportar, en cas que se m’adjudiqui aquest lloc (o en qualsevol moment previ queem
sigui requerit pel Tribunal o per l’òrgan convocant), la documentació que acredita el compliment dels requisits
previstos a les bases del procés selectiu en el termini disposat al punt 7 de la convocatòria:
‐ Original i còpia de la titulació exigida a la convocatòria (Annex I) o en el seu defecte el resguard de pagament
de les taxes de sol∙licitud del títol. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’aportar la
corresponent acreditació de la seva homologació o certificació d’equivalència.
‐ Original i còpia del certificat del nivell C1 de català del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) o d’altres
equivalents o superiors.
‐ Si s’escau, original i còpia de l’acreditació del nivell suficient de castellà
‐ Si escau, permís de treball.
4. Les persones amb discapacitat, si han al∙legat aquesta condició, han de presentar un dictamen favorable
expedit per l’equip multiprofessional de valoració de discapacitats (EVO) del departament competent en
aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, que acrediti aquesta condició i la compatibilitat per a dur a
terme les tasques les tasques que corresponen al lloc de treball i/o l’adaptació per a realitzar les proves, si
s’escau.
5. Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol∙licitud, que reuneixo les condicions
exigides a la convocatòria esmentada, i que conec que la presentació de la documentació acreditativa dels
mèrits al∙legats és responsabilitat de l’aspirant.
6. Que he llegit les bases de la convocatòria i, en concret, la base relativa a la informació sobre el tractament de
les meves dades personals, i atorgo el consentiment per al tractament de les meves dades personals en els
termes que s’hi indiquen.
Qualsevol inexactitud, falsedat o omissió en el compliment dels requisits per participar en aquest procediment
comporta la impossibilitat de subscriure el contracte, en cas que sigui adjudicat, sens perjudici de les
responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer.

SOL∙LICITO: Que se m’admeti en aquesta convocatòria per optar al lloc convocat, amb codi FGC/1/2022, de la
Fundació Guasch Coranty.

Barcelona,
(signatura)

