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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 II 

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 

 
 
DECLARO: 
 

 Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració 
previstes al TRLCSP, i que no incorre en cap de les prohibicions pera contractar recollides en 
aquesta normativa. 

 

 Que accepto en la seva totalitat de les bases que regeixen la contractació de monitor de lleure. 
 

 Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència estatal d’administració tributària i 
amb l’Agència tributària de Catalunya I envers la Seguretat Social. 

 

 Que no tinc cap deute pendent amb l’Ajuntament de Sidamon. 

 
 
 
 
 
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:    

 


