Ajuntament

d’Igualada

ANNEX I
1. REQUISITS NECESSARIS QUE DECLARO REUNIR DINS DEL TERMINI DE PRESENTACiÓ D'INSTÀNCIES PER OPTAR A LA PLAÇA CONVOCADA
1) Personal funcionari:

Emplenar, per a qualsevol plaça que s'opti

Tenir 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat de jubilació legalment establerta

4) Titulacions:
Estar en possessió de la titulació exigible per a l'ingrés a efectes de la
convocatòria, Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea o d'altres
estats diferents hauràn d'acreditar el reconeixement det seu títol oficial pel
Ministeri d'Educació i Ciència de l'Estat Espanyol, de conformitat amb el que
s'estableix a la normativa vigent en la matèria i que és la següent:

Ser ciutadà espanyol, i/o ser ciutadà de la Unió Europea i/o ser persona inclosa en
l'àmbit d'aplicació dels Tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i
ratificats per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors
en els termes de l'article 57 de la llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

............................................................................................................

2) Personal funcionari: (Agents Policia Local):
Els requisits establerts en les Bases Comuns de selecció per a la provisió de
places de funcionaris de carrera i de personal laboral fix de l'Ajuntament
d'Igualada i Organismes Autònoms Municipals.

5) Altres requisits especifics exigits en ta convocatòria, si escau:
( experiència, antiguitat, carnets conduir, etc.)

............................................................................................................
Tenir nacionalitat espanyola.
Estar en possessió de la titulació exigida en les bases de la convocatòria que és
................................................................................................................
................................................................................................................

............................................................................................................

6) Coneixements de català:
(S'HA D'ACREDITAR DOCUMENTALMENT, ABANS DEL DIA DE LA SELECCIÓ)
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a) Fotocòpia compulsada que acrediti el coneixement de català dins de
l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de
manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament
obligatori el titol que correspon després del 1992. Aquest certifica i l'expedeix
qualsevol Institut d'educació secundària públic en la forma que determina la
Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
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b) Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d'estar en possessió
del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, de
coneixements de català de nivell.
C (suficiència)
B (intermedi)
D (superior)

................................................................................................................
Estar en possessió dels carnets de conduir A2 i B o els equivalents anteriors a
l’entrada en vigor del Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general de conductors.

Declaració jurada per la qual es pren el compromis de portar armes, d'acord
amb les condicions establertes per la normativa vigent.
Tenir 18 anys d'edat i no excedir de...............anys.

Superar una prova

Tenir una alçada mínima de ..................els homes i de......................les dones i
el pes proporcional amb les dades que figuren en les bases de la convocatòria.
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Les persones que no els acreditin documentalment hauran de superar una prova,
de la qual trovareu informació a
www.eapc.cat/selecclo/local

3) Personal laboral:
Tenir 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat de jubilació legalment establerta.
Ser ciutadà espanyol i/o ser ciutadà de la Unió Europea i/o ser persona inclosa
en l'àmbit d'aplicació dels Tractats internacionals celebrats per la Comunitat
Europea i ratificats per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de
treballadors i/o ser ciutadà estranger no comunitari o assimilable, en els temes
de l'article 57 de la llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic.
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Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins de la plaça em poden ser encomanades, d'acord amb el
que es determina en les bases específiques.

8

Posseir la capacitat funcional física i psíquica necessària per a l'excercici de les funcions corresponents. Aquest compliment
s'entèn referit al fet de no patir cap malaltia o defecte fisic o psi quic el desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça a
proveir, i a les condicions que puguin determinar-se en cadascuna de les Bases Específiques de la convocatòria.

9

No haver estat condemnat per cap delicte, ni haver estat separat per causa d'expedient disciplinari del servei de cap de les
Administracions públiques o dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitaciò
absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resoluciò judicial. En el cas de ser nacional d'un altre
Estat, no trobar-se inhabilitat o en situaciò equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a
l'ocupació pública, En qualsevot dels casos, aquesta acreditaciò es realitzarà mitjançant jurament o promesa. Serà aplicable,
tanmateix, el benefici de la rahabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
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Tenir els requisits específics que es determinin en el seu cas en les bases específiques de la convocatòria i que s'hauran de
reunir en el moment en què finalitzi el termini de presentaciò d'instàncies.

11

No trobar-se sotmès a cap dels supòsits d'incapacitat o incompatibilitat previstos en la normativa reguladora sobre la matèria.

Especifica clarament el / els requisits que correspongui d'acord amb el que assenyalen les bases específiques, si escau

