Ajuntament de Forallac
MODEL D’INSTÀNCIA
INSTÀNCIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA SELECCIÓ D’ UN JOVE PEL
PROJECTE “VA DE FEINA 2021” DE L’AJUNTAMENT DE FORALLAC
El/la
________________________________________________________,
amb DNI núm. ________________, resident a Forallac, amb domicili a
_______________________________________________________________,
telèfon _______________, correu electrònic ____________________________,
nascut/da a ______________________, en data ________________ formula la
present sol·licitud de participació en la selecció d’un/a jove pel Projecte “Va de
feina 2021” de l’Ajuntament de Forallac, i a tals efectes DECLARO
responsablement que:
Primer. Que declaro que conec el text íntegre de les bases reguladores del
procés selectiu de referència, que les accepto sense reserves i reuneixo les
condicions exigides en les bases esmentades, i que no pateixo cap malaltia ni
estic afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb
l’exercici de les funcions del lloc de treball convocat.
Segon. Que declaro que no he estat inhabilitat/da ni separat/da, per resolució
disciplinària ferma, del servei de l’Estat, l’Administració Autonòmica o Local i que
no es troba comprès en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de les
que estableix la legislació vigent (Llei 53/84, de 26 de desembre), o
comprometre’s a exercir l’oportuna opció en el període de temps que preveu
l’article 10 de l’esmentada disposició
Tercer. Que, així mateix, declaro que són certes totes les dades que figuren en
aquesta sol·licitud, així com la documentació adjunta.
Per tot això, SOL·LICITO:
Primer. Que s’admeti la present sol·licitud de participació en el procés de
selecció d’un jove pel Projecte “ Va de feina 2021” de l’Ajuntament de ForallacBrigada Jove 2021.
Segon. Que s’admeti, així mateix, la documentació que s’adjunta a la present
sol·licitud:
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia de la titulació exigida
- Autorització paterna/materna
- Currículum vitae on consti la formació, cursos, coneixement
idiomes.*

Ajuntament de Forallac
*En cas de tenir cursos formatius addicionals al títol d’ESO o coneixement
d’idiomes caldrà aportar fotocopia dels títols corresponents.
Per acreditar l’experiència laboral caldrà presentar la vida laboral o el contracte
corresponent.
Forallac , a ___
de 2021
03 de _________
Abril

Signatura del sol.licitant

He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i
en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Ajuntament de Forallac
Finalitat Tramitar procediments i actuacions administratives en la gestió de recursos humans.
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
atorgats a aquesta Entitat.
Destinataris
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament
de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la
informació addicional.
Informació Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
http://forallac.eadministracio.cat/privacy
Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que
l'acompanya puguin ser utilitzats per a l'enviament d'informació d'interès general Informació
bàsica sobre protecció de dades Responsable Ajuntament de Forallac
Finalitat Principal gestió de recurs que es realitzen pel Ajuntament de Forallac Legitimació
Consentiment
Destinataris
Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del tractament
de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la
informació addicional.
Informació Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
http://forallac.eadministracio.cat/privacy#note6

