SOL·LICITUD
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

NIF

Adreça Postal

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

Província

Fax

Correu electrònic

Assumpte: prendre part en el procés de selecció per a la provisió temporal d’una
plaça de dinamitzador/a juvenil a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat,
corresponent al projecte “Dinamització del Casal de joves El Club” inclòs en el Pla
Metropolità de Suport a la Cohesió Social, l’Economia de Proximitat i la Coproducció
de Serveis (APROPAMB) del 2020 de L’Àrea Metropolitana de Barcelona

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
PRIMER. Atesa la convocatòria anunciada en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 25 de febrer de 2021, i la seva modificació publicada en el BOPB
de data 4 de març de 2021, per participar en el procés de selecció per a la provisió
temporal d’una plaça de dinamitzador/a juvenil a l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, corresponent al projecte “Dinamització del Casal de joves El Club” inclòs
en el Pla Metropolità de Suport a la Cohesió Social, l’Economia de Proximitat i la
Coproducció de Serveis (APROPAMB) del 2020 de L’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
SEGON. Que creu reunir totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases
referides a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.
TERCER. Que declara conèixer les bases de la convocatòria esmentada.
Per tot això, SOL·LICITO que s'admeti aquesta sol·licitud per a les proves del procés
selectiu anteriorment esmentat i declaro sota la meva responsabilitat ser certes les
dades que es consignen.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
□ DNI o passaport
□ Informe de vida laboral emès per la TGSS actualitzat
□ Currículum vítae actualitzat
□ Còpia dels documents acreditatius de la titulació exigida per a ser admès/a a la
convocatòria
□ Còpia del Certificat del nivell de suficiència de la llengua catalana C1.
□ Documentació acreditativa de tots mèrits al·legats:
a) Experiència professional
b) formació complementària
c) Diploma monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

DATA I SIGNATURA
Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes.
A ___________________________, a __________ de __________ de 2021.
El/La sol·licitant,

Signat:____________________________

AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, aquesta Administració li informa que les dades de
caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol·licitud seran incorporats i tractats de
forma segura i confidencial en els corresponents fitxers. La recollida i el tractament
d'aquestes dades té com a fi 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 es derivi de les relacions jurídicadministratives dutes a terme en aquesta Administració i de les quals vostè sigui
titular; així com la formació i el manteniment dels propis fitxers. Si ho desitja, pot
accedir a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seva rectificació,
oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració.

