
  
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona) 

  

 

SELECCIÓ DE 14 MONITORS/ES PEL PARC 
INFANTIL  DE NADAL, JAN- JOCS I 
ACTIVITATS DE NADAL 2018 I LA CREACIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL 

 

A EMPLENAR PER 

L'ADMINISTRACIÓ 

Núm. expedient Núm. registre 

Codi 1746 /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  
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Acreditació  del Nivell de Castellà ( per 

aspirants que no tinguin la nacionalitat 

espanyola) 

     SI/NO  

Currículum vitae      SI/NO 

Fotocòpia dels mèrits      SI/NO 

   

  

EXPOSA  

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

selecció de 14 monitors/es pel parc infantil  de nadal, JAN- jocs i activitats de nadal 

2018 i la creació d’una borsa de treball (codi 1746/2018). 

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 14 

monitors/es pel parc infantil  de nadal, JAN- jocs i activitats de nadal 2018 i la 

creació d’una borsa de treball (codi 1746/2018). 

 

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades 

 

(marcar les caselles amb “X”) 

□ 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 Caldes de Malavella (Girona) 
Finalitat: Tramitar procediments i actuacions administratives. 
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://caldesdemalavella.eadministracio.cat/privacy 
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□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 Caldes de Malavella (Girona) 
Finalitat Principal: Informar sobre les activitats que es realitzen per l’Ajuntament de Caldes de Malavella 
(Girona) 
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://caldesdemalavella.eadministracio.cat/privacy#note6 
 
 
Signatura 

□PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l'entitat realitzi consultes de les dades 

del sol·licitant/representant a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades i 

altres serveis interoperables 

  

 

 

Caldes de Malavella a______ de________de_________. 

  

  

El sol·licitant, 

  

  

Signatura:  

  

 

  

 

POLÍTICA DE PRIVADESA Consulta la nostra política de privacitat a 

http://caldesdemalavella.cat/Ajuntament/politica-privacitat 

 

  

  

 


