En/Na ................................................................. amb NIF ......................................, domiciliat/da a
......................., al carrer ........................................................, número ......., pis ....... porta .............,
codi
postal
..............,
amb
telèfon
....................................
i
E-mail
....................................................................
EXPOSO:
Que m’he assabentat de la convocatòria per a la contractació en pràctiques de 4 persones (Programa
Garantia Juvenil de Catalunya), contracte de pràctiques, que ha estat publicada al BOP número 201,
de 20 d’octubre de 2017.
DEMANO:
Que sigui admès aquest escrit i, en conseqüència, es tingui per presentada la meva sol·licitud per a
prendre part en les esmentades proves selectives per a la provisió de la plaça següent: (indiqueu a
quins llocs us voleu presentar)
 Auxiliar administratiu/iva biblioteca.
 Auxiliar administratiu/iva cultura/arxiu.
 Auxiliar administratiu/iva Secretaria/Urbanisme.
DECLARO:
Que reuneixo totes i cadascuna de les condiciones exigides a les bases de la convocatòria.
ADJUNTO:
- Fotocòpia compulsada del DNI o passaport.
- Declaració jurada acreditativa del punt tercer.
- Certificat mèdic acreditatiu del punt quart.
- Fotocòpia compulsada de la titulació exigida (si es tracta de titulació obtinguda a l’estranger cal
portar homologació).
- Acreditació d’estar en possessió del certificat de coneixements de català de nivell de suficiència o
equivalent.
- Documentació acreditativa dels requisits específics.
- Curriculum vitae on s’especifiquin les titulacions obtingudes i els mèrits que puguin al·legar a
l’entrevista.
- Altres:
Sils, a ............ de .......................... de 2017

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SILS
Les dades personals seran incloses en un fitxer de l’AJUNTAMENT DE SILS, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de
seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/0999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se
a l’Oficina de Registre de l’AJUNTAMENT DE SILS.
Accepto que aquestes dades seran cedides a tercers per al compliment de les finalitats indicades, en cas contrari marcar la casella ...
Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació de l’AJUNTAMENT DE SILS relativa a les funcions que li són
pròpies. En cas contrari marcar la casella ...
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