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Annex III. Model de sol·licitud 
 
Sol·licitud d’admissió per prendre part en el procés selectiu d’una borsa de treball 
per cobrir amb caràcter laboral temporal la contractació de monitors/es de natació 
socorristes  per a la piscina municipal de Sant Josep de sa Talaia 
 
Nom ....................................................... Cognoms................................................. 
DNI ........................................................ Data de naixement.................................. 
Telèfon fix .............................................. Telèfon mòbil........................................... 
Correu electrònic ................................... ................................................................ 
Adreça ................................................... ................Núm..............CP..................... 
Localitat....................................................................Província................................. 
 
Expòs: 
Que, vistes les bases de la convocatòria d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter 
laboral temporal la contractació de monitors/es de natació socorristes per a les escoles 
d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia,  
 
Declaració jurada:  
Declar que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits a la base segona de la 
convocatòria i que són certes les dades que s'hi consignen.  
Documentació que s’acompanya:  
(Marcau la casella de la documentació que es presenta) 

□ Fotocòpia del document nacional d’identitat en vigor o, en cas de no posseir 
nacionalitat espanyola, fotocòpia del document oficial acreditatiu de la personalitat. 

□ Fotocòpia compulsada dels títol exigits a les lletres d), e) i f) de la base segona de la 
convocatòria.  

□ Acreditació del nivell de català exigit a la convocatòria. 

□ Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. 

□ Relació i l’original o la fotocòpia compulsada o acarada dels documents justificatius 
dels mèrits al·legats per al concurs d’acord amb el barem establert a l’annex II.  
 

 

Núm. Document Núm. hores (taller i cursos) 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Sol·licit: 
 
Ésser admès/esa en el procediment selectiu 
 
Sant Josep de sa Talaia, ....... de .......................... de 2018 
 
 
 
Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 
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Annex IV. Declaració jurada serveis prestats 
 
 
Jo ..................................................................... amb DNI........................................ 
 
Declar:  
 
1. Que he prestat  serveis a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia  en places 

reconegudes, en els següents períodes: 
 

Data d’inici 
(dd/mm/aaaa) 

Data final 
(dd/mm/aaaa) 

Càrrec (monitor/a de natació socorrista) 

   

   

   

   

   

   

 
2. Que he prestat els meus serveis, com a monitor/a de natació socorrista, per a altres 

administracions públiques o empreses privades, en places reconegudes, en els 
següents períodes (adjuntar còpies dels contractes de treball o certificat d’empresa, 
acompanyats del certificat de vida laboral emès per la Seguretat Social):  

 

Nom de 
l’administració o 
empresa privada 

Data d’inici 
(dd/mm/aaaa) 

Data final 
(dd/mm/aaaa) 

Càrrec (monitor/a de natació 
socorrista) 

    

    

    

    

    

    

 
 
Sant Josep de sa Talaia, ......... d .............................. de 2018  
 
 
 
 
 
 
 
(firma)   
 


