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ANNEX 1: Formulari d’inscripció i Declaració responsable 

 

Formulari d’inscripció Plans ocupació municipals 2019   

 

En/Na_______________________________   amb DNI/NIE ____________ 

amb domicili al c/ ___________________________________ núm._____ 

de _________________________________ codi postal __________ 

telèfon ___________________, correu electrònic __________________ 

Data de naixement_________________ 

 

Documentació que s’adjunta: 

    Declaració responsable    Currículum Vitae actualitzat 

 

Marca amb una creu els Plans d’Ocupació en els que vols participar: 
 Pla d'ocupació Places Nivell d'estudis mínims Horari 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA    4 

 

Títol de Graduat/da en 
Educació Secundària 
obligatòria (GESO) o 
equivalent 

 

 

35hores setmanals 

De dilluns a divendres de 8 a 
15h. 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA    1 

Títol de Graduat/da en 
Educació Secundària 
obligatòria (GESO) o 
equivalent 

 

26h setmanals  

- Dimecres i dijous de 9 a 14h  

 -Divendres de 16 a 22h 

  -Dissabtes de 9 a 14h i de 17 a     
22h 

- Diumenges de forma puntual 

*Aquelles setmanes que 
diumenges que hi hagi activitat 
al centre cultural i s’ha de 
treballar i el següent dimecres no 
es treballarà 

 

 

La Roca del Vallès, a ______ de ___________________ de 20__ 
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Declaració responsable 

Declaro: 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d'algun Estat de la Unió 
Europea o d'algun estat al qual, en virtut dels tractats internacionals 
subscrits per la UE i ratificats per Espanya, li sigui aplicable la lliure 
circulació dels treballadors, sempre amb els termes i d'acord amb 
l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril. En el cas d’estrangers 
caldrà acreditar tenir vigent el permís de treball i residència tant en el 
moment de la convocatòria com, en el seu cas, en el de la 
contractació. 

b) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa. 
c) Estar en possessió del títol específic requerit per procés selectiu. Les 

persones aspirants estrangers hauran d'estar en possessió d'algun 
dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que 
s'estableix a la normativa vigent en la matèria. 

d) No incórrer en cap causa d'incapacitat segons la normativa vigent. 
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les 

funcions corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de 
no patir cap malaltia o discapacitat que impedeixi l'exercici de les 
funcions pròpies de la placa a proveir. 

f) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les 
funcions públiques ni haver estat separat/da o acomiadat/da 
mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques. 

g) En situació d’atur i en recerca de feina. Cal acreditar-la mitjançant 
inscripció al Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
(SOC) i amb l’Informe de vida laboral. 

h) No ser cotitzant de cap règim de la Seguretat Social, en els termes 
del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a excepció de 
les persones que reben una prestació o un subsidi d'atur i que estan 
donats d'alta als efectes únics d'aquestes prestacions. 
 

Compleixo els requisits que marco: 

Temps a l’atur 

 Inscripció al SOC entre 3 i 6 mesos   
 Inscripció al SOC entre 6 mesos i 1 dia i 12 mesos 
 Inscripció al SOC per més de 12 mesos   
Altres factors sòcio-laborals 

 Inscripció al Servei Local d’Ocupació de la Roca del Vallès.  
      No percebre cap tipus de prestació contributiva ni subsidi 
 Estar empadronat a la Roca del Vallès.  
 
I perquè consti signo aquesta declaració en el lloc i la data a sota indicats 

La Roca del Vallès, a ______ de ___________________ de 20__ 


