
  
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) 

  

 

Model d'Instància- General 

A OMPLIR PER L'ADMINISTRACIÓ 

Nº Expedient Nº Registre 

  

Model Data: 

  

   

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms / Raó Social CIF / NIF 

  

Adreça                                                                          Bústia 

  

Codi Postal Municipi Província 

   

Telèfon Mòbil Fax Email 

    

   

DADES DEL REPRESENTANT (si procedeix) 

Nom i Cognoms NIF 

  

Adreça                                                                          Bústia 

  

Codi Postal Municipi Província 

   

Telèfon Mòbil Fax Email 

    

   

DADES DE NOTIFICACIÓ 

Persona a notificar: Mitjà preferent de notificació 

o Sol·licitant 

o Representant 

o Notificació en Paper 

o Notificació Telemàtica  

   

EXPOSO 

PRIMER. Que compleixo tots els requisits per formar part de la convocatòria 

pública de selecció de 9 joves per la Brigada Jove, com a Auxiliar 

Administratiu/va 

 

SEGON. S’adjunta junt amb la sol·licitud de/d’ ________________ els documents 

següents: [determinar]. 

- Fotocòpia del DNI 

- Fotocòpia del títol d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent 

- Fotocòpia de la matrícula o la formació superior exigida a la convocatòria 
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Per tot això, 

      SOL·LICITO 

  

Que per l'Ajuntament de Caldes de Malavella tingui en compte la meva sol·licitud 

per formar part del procés de selecció mitjançant sorteig públic DELS 9 JOVES PEL 

PROJECTE BRIGADA JOVE 2018, per a la plaça d’Auxiliar Administratiu/va, que 

organitza l’Àrea de Joventut. 

 

 

 

 

 

 

 

Caldes de Malavella, a           /                   /    2018 

   

Signatura del Sol·licitant[1] , 

   

   

         

Signat:  

  

 

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA 

  

 

[1] De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, se l'informa del següent: 

— Les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol·licitud s'incorporaran i tractaran de 
forma confidencial en un fitxer propietat d'aquest Ajuntament. 

— Les dades obtingudes en aquesta instància es podran utilitzar, salvaguardant la seva identitat, per a 
la realització d'estadístiques internes. 

— Vostè té 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, tot dirigint una comunicació escrita, junt amb la 
documentació acreditativa de la seva identitat, a aquest Ajuntament.  


