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Ajuntament de Sidamon. 
 

Carrer Major, 6  25222 SIDAMON  Tel. 973 56 04 21  Fax  973 71 71 15  adreça electrònica: ajuntament@sidamon.cat 

 

ANNEX I 

SOL∙LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR EL CONTRACTE LABORAL 

TEMPORAL DE DINAMITZADOR SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE SIDAMON 

Dades de la persona sol·licitant: 

Nom     Cognoms     NIF 

Adreça     Població 

Telèfon/s      Correu electrònic 

EXPOSO: 

Que reuneixo tots els requisits exigits a les bases de la convocatòria per a cobrir la plaça de personal 
laboral temporal de la l’Ajuntament de Sidamon, per a cobrir la plaça de serveis socials de l’ajuntament de 
Sidamon, i per tant, adjunto la documentació següent a efectes d’acreditar els requisits per participar en 
aquest procés selectiu: 

(Marqueu amb una creu els quadres dels documents que presenteu) 

1. Requisits 
Fotocòpia del Document nacional d’identitat o document acreditatiu de la personalitat i nacionalitat. 
Certificat del nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya o equivalent normalitzat. Si es disposa d’un nivell superior també s’ha d’aportar el certificat. 
Declaració jurada mitjançant model normalitzat que figura en l’Annex I de les bases. 
 

2. Mèrits d’experiència laboral. 
Currículum vitae. 
Certificat acreditatiu dels treballs realitzats en una administració pública per al cas d’empleats públics. 
Relació de contractes i justificant de la vida laboral. 
 

3. Experiència acadèmica o reglada. 
Fotocòpia dels títols acadèmics. 
Fotocòpia dels cursos de formació relacionats amb els funcions a desenvolupar 
(endreçar els cursos per hores, i en hores de mínim a màxim d’hores de durada). 

 
 
SOL∙LICITO: Ser admès/a per prendre part en aquet procés selectiu. 
 

Signatura de la persona interessada. 
Sidamon, .................. de ..................................................................................................de 2019. 
Sr. Alcaldessa de l’Ajuntament de Sidamon. 
 
En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat 
Contactes responsabilitat de L’ AJUNTAMENT DE SIDAMON i seu social a Carrer Major 6, 25222 SIDAMON (Lleida) 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar, comunicar i informar sobre serveis. Inclou contactes web i xarxes socials. Aquestes dades no seran transmeses a terceres 

persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.  En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, 

així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es 

faci a  Carrer Major 6, 25222 SIDAMON (Lleida) S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Agencia espanyola de protecció da dades.  

Nom i Cognoms:    

D.N.I.:    

Correu electrònic:    

Adreça:    

Telèfon:    

 

 

Signatura:    


