
  
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) 

  

 

SELECCIÓ DE TRES MONITORS/ES DE 
LLEURE PEL PROJECTE J DE JOVE – 
CASAL JOVE 2018 I LA CREACIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL  

 

A EMPLENAR PER 

L'ADMINISTRACIÓ 

Núm. expedient Núm. registre 

Codi 629 /2018  

Model Data 

  

 

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i cognoms / Raó social  NIF 
  

Adreça 
 

Codi postal Municipi Província 
   

Telèfon Mòbil Fax Adreça electrònica 

(obligatòria)  
    

   

DADES DEL REPRESENTANT (si escau) 

Nom i cognoms NIF 
  

Adreça 

  

Codi postal Municipi Província 
   

Telèfon Mòbil Fax Adreça electrònica 

(obligatòria)  
    

  

DADES DE NOTIFICACIÓ 

Persona a notificar Mitjà preferent de notificació 

o Sol·licitant 

o Representant 

o Notificació postal 

o Notificació electrònica 

 

 Titulació acadèmica (reglada i/o homologada (estudis finalitzats amb l’obtenció del 

títol o certificat de pagament del títol) 

  

  

  

  

 Documents  aportats (adjuntar-los en el mateix ordre que s’indica) 

Fotocòpia compulsada del Document 

Nacional d’identitat , o passaport en el 

seu cas. 

     SI/NO  

Fotocòpia titulació exigida      SI/NO   

Acreditació  del Nivell de Català      SI/NO  



  
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) 

  

Acreditació  del Nivell de Castellà ( per 

aspirants que no tinguin la nacionalitat 

espanyola) 

     SI/NO  

Currículum vitae      SI/NO 

Fotocòpia títol Monitor Lleure      SI/NO 

Fotocòpia de la Vida Laboral       SI/NO 

Fotocòpia dels mèrits      SI/NO 

   

  

EXPOSA  

PRIMER. Que sóc coneixedor/a  de la convocatòria per participar en el procés de 

selecció de tres monitors/es de lleure pel projecte j de jove – casal jove 2018 i la 

creació d’una borsa de treball (codi 629/2018). 

SEGON. Que manifesta que reuneix totes  les  condicions   exigides  a la base 

tercera i que accepta les  tasques  del   lloc  de treball al que opta i que accepta 

complir i  fer   complir  als  usuaris les normes reguladores del  servei  i   complir 

ell/a mateix/a les disposicions organitzadores  que   l'Ajuntament adopti. 

TERCER.  Que declara conèixer les bases generals de la convocatòria per constituir 

la borsa de treball per cobrir necessitats temporals de personal.  

QUART. Acompanyo juntament amb la sol·licitud els documents  referenciats als 

antecedents. 

CINQUÈ. (altres)  

 Per tot això,   

SOL·LICITO 

Que s'admeti aquesta sol·licitud per a les proves del procés de selecció de tres 

monitors/es de lleure pel projecte j de jove – casal jove 2018 i la creació d’una 

borsa de treball (codi 629/2018). 

 

Caldes de Malavella,  

  

  

El sol·licitant[1],  

Signatura:   

[1] De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, aquesta Administració us informa que les dades de caràcter personal 

que s'obtinguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma segura i 

confidencial en els corresponents fitxers. La recollida i tractament d'aquestes dades té com a 
finalitat l'exercici, per part d'aquesta Administració, de les funcions i competències atribuïdes 
legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que és 
derivi de les relacions juridicoadministratives dutes a terme en aquesta Administració i de les 
que en sigueu titular; així com la formació i manteniment dels propis fitxers. Si ho desitgeu, 
podeu accedir a les dades facilitades, així com sol·licitar, si escau, la rectificació, oposició o 
cancel·lació, dirigint una comunicació escrita aquesta Administració, c/ Vall.llobera, s/n, 

17455, Caldes de Malavella, Girona. 


