En/Na................................................................................ amb NIF .............................,
domiciliat/da a Sils, al carrer ............................................................, número ........., pis
......, porta ..........., codi postal 17410, bústia ..... amb telèfon ........................ Correu
electrònic .................................... Data de naixement .....................................
E X P O S A
Que ha estat assabentat/da de la convocatòria per a la provisió de 10 places de peó en
règim laboral a temps complet (entre 18 i 20 anys) pel termini comprès el dia 1 de juliol
i el dia 31 d’agost d’enguany (contracte per un mes, o juliol o agost) dins del projecte
“Anem per Feina”.
Que reuneixo totes i cadascuna de les condiciones exigides a la base segona.
Així mateix manifesto que no he estat separat/ada per resolució disciplinària ferma del
servei de qualsevol administració pública i no em trobo inhabilitat/ada per sentència
ferma per a l'exercici de les funcions públiques.

D E M A N A

Prendre part en el procés de selecció per proveir una de les places esmentades.
Documentació que s’adjunta:
Fotocòpia del DNI.
Acreditació d’estar estudiant (matrícula ...)
La qual cosa espera obtenir.
Signatura:

Sils, a ..................................................................
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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