
ANNEX I

MODEL DE SOL·LICITUD

1.- DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i llinatges: 

D.N.I.: 

C/Plaça/Avda.:                                          Núm:             Bloc:         Pis:        Porta: 

C.P.: 

Municipi: 

Localitat: 

Província: 

Telèfon: 

Mòbil: 

Fax: 

Email: 

SOL·LICIT SER ADMÈS/A per participar a la constitució d’un Borsí de Treball de Tècnic Superior
en Educació Infantil, amb l’objecte de que puguin facilitar la cobertura de places de la mateixa
categoria, amb motiu de vacances, permisos, llicències, incapacitat temporal o altres necessitats
de  caràcter  transitori,  de  manera  que  permeti  cobrir  les  eventuals  necessitats  que  demandi
l’Ajuntament de Selva. 

Adjunt a la sol·licitud la següent documentació:

1) Fotocòpia del DNI o, en cas de no ser espanyol, fotocòpia del NIE, passaport o targeta de
residència.
2) Fotocòpia compulsada de la titulació de formació professional de Tècnic Superior en Educació
Infantil. (anvers i revers del títol).
3) Resguard acreditatiu del pagament de la taxa per import de 10 € (model Annex II), en el qual
ha  de  figurar  el  segell  de  l’entitat  bancària  que  justifiqui  el  pagament  esmentat,  o  bé  s’ha
d’adjuntar còpia del justificant de la transferència efectuada si el pagament s’ha fet mitjançant
banca electrònica.



4) Certificat de coneixement de la llengua catalana, nivell B2.
5) Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle d’educació
infantil (CCI).
6) Declaració responsable de l’aspirant, relativa al fet que reuneix les capacitats i aptituds físiques i
psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la categoria professional a la
qual correspon la borsa específica a la qual opta.
7) Per a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33%, un certificat dels equips
multiprofessionals de l’organisme públic corresponent sobre les condicions personals d’aptitud per
exercir les funcions corresponents a la categoria professional de la borsa a la qual la persona
candidata  aspira  i  que  ha  d’expressar  que  es  troba  en  condicions  de  complir  les  tasques
fonamentals del cos mitjançant, si corresponen segons el parer de l’administració, les adaptacions
necessàries del lloc de treball.
8) Relació dels mèrits que s’al·leguen.

DECLAR BAIX LA MEVA RESPONSABILITAT: Que són certes  les  dades  consignades a la
present sol·licitud, comprometent-me a provar documentalment totes les dades les quals figuren a
la mateixa. 

Data:

Signatura:

BATLE DE L’AJUNTAMENT DE SELVA


