
 
 

 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS 
OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES 
SOCIALS PER A L’ÀREA D’ATENCIÓ A LA PERSONA DE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES 
 
 
Dades personals 
Noms i cognoms: 
DNI: 
Data de naixement: 
Nacionalitat: 
Adreça: 
Telèfon: 
Correu electrònic: 
Lloc a cobrir:  
 
 
EXPOSO: 
 
Primer. Que ha estat convocat el procés per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball 
d’Educador/es Socials per a l’Àrea d’Atenció a la Persona de l’Ajuntament de Centelles, 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data  i anunci 
extractat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 22 d’agost de 2022. 
 
Segon. Que declaro que conec el text íntegre de les Bases reguladores del procés selectiu de 
referència, que les accepto sense reserves i reuneixo les condicions exigides en les Bases 
esmentades, i que no pateixo cap malaltia ni estic afectat/da per cap limitació física o 
psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions del lloc de treball convocat. 
 
Tercer. Que, així mateix, declaro que són certes totes les dades que figuren en aquesta 
sol·licitud, així com la documentació adjunta. 
 
Quart. Que dono el meu consentiment perquè les meves dades personals siguin incorporades 
a un fitxer o tractament de dades de titularitat de l’Ajuntament de Centelles, creat amb 
finalitats de gestió dels recursos humans. No seran cedides a terceres persones excepte en 
els casos previstos legalment i en qualsevol moment, podré exercir els meus drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-me a l’Ajuntament per qualsevol mitjà. 
 
Cinquè.- Que, declaro responsablement que, en cas de resultar seleccionat/da, no pateixo cap 
patologia psíquica o física que m’impedeixi desenvolupar amb normalitat les funcions 
descrites a les bases reguladores, en cas contrari accepto resultar automàticament exclòs 
del procés.   
 
Per tot això, SOL·LICITO: 
 
Primer. Que s’admeti la present sol·licitud de participació en el procés selectiu convocat per 
cobrir el lloc de treball d’Educador/es Socials per a l’Àrea d’Atenció a la Persona de 
l’Ajuntament de Centelles. 
 
 
 



 
 

 

 

Segon. Que s’admeti, així mateix, la documentació que s’adjunta a la present sol·licitud: 
 
 Currículum de l’aspirant que haurà de contenir les dades que es valorin.  

 Fotocòpia DNI  

 Títol acadèmic exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d’haver abonat 

els drets de la seva expedició.  

 Certificat de vida laboral de la Seguretat Social.  

 Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual 

(https://web.gencat.cat/ca/tramits/quecal-fer-si/vull-obtenir-el-certificat-de-delictes-

de-naturalesa-sexual)  

 Certificat de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.  

 Documents acreditatius dels mèrits al·legats, i que el tribunal valorarà en la fase de 

concurs.   

 
 
Centelles, a __________ de _______________ de 2022. 
 
 
 
 
 
SR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES. 
 
 
 
 


