
	  

Convocatòria i Proves de Selecció de Personal 
Laboral Temporal per Concurs  

A EMPLENAR PER 
L'ADMINISTRACIÓ 

Núm. Expedient Núm. Registre 
990/2018 ___________ 
Model Data: 
2.04 ___________ 

  1. DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom i Cognoms / Raó Social CIF / NIF 
___________ ___________ 
Direcció 
___________ 
Codi Postal Municipi Província 
___________ ___________ ___________ 
Telèfon Mòbil Fax Email 
___________ ___________ ___________ ___________ 
  2. DADES DE NOTIFICACIÓ 
Persona a notificar: Mitjà Preferent de Notificació 
o Sol·licitant 
o Representant 

o Notificació en Paper 
o Notificació Telemàtica 

  3. EXPOSA 
  
PRIMER. Que vista la convocatòria anunciada en seu electrònica de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac per a procés de selecció per cobrir els llocs de treball, amb caràcter 
temporal, del Pla d’Ocupació Local 2018 de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, voldria 
optar per les següents ofertes. 
 

Marqui	  
amb	  una	  
X	  

codi lloc de treball durada 

	  	   PO 1 1 operari de neteja 5 mesos 
	  	   PO 2 1 treballador/a familiar 6 mesos 

 
SEGON. Que creu que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides en les 
citades bases a la data d'expiració del termini de presentació de la instància, cosa que 
acreditarà a requeriment de l’ajuntament. 
  
TERCER. Que declara conèixer les bases de la convocatòria relatives a les proves de 
selecció de personal laboral temporal de la plantilla municipal 
  
  4. DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
  

• Currículum vitae 
• Fotocòpia del DNI 
• Full d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a Demandant 

d’Ocupació (DONO) 
• Informe de vida laboral acompanyat dels certificats acreditatius 

  
  5. SOL·LICITA 



	  

  
Que s'admeti aquesta sol·licitud per a les proves de l'esmentada selecció de personal. 
  
  6. AVÍS LEGAL 
  
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, us informo del següent: 
  
— Les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol·licitud seran 
incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat d'aquest 
Ajuntament. 
  
— Les dades obtingudes en aquesta instància poden ser utilitzades, salvaguardant la 
seva identitat, per a la realització d'estadístiques internes. 
  
— Teniu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així com 
de sol·licitar, si escau, la seva rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una 
comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la seva identitat, 
a aquest Ajuntament.   
  
   

 Caldes d'Estrac, ---- / -------- / ------. 

  

  

El/La sol·licitant, 

  

  

Signatura: ___________ 

  

  

  

Alcaldessa de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac 

	  


