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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat d’atendre sol·licituds i tenir constància de la documentació que entra i surt 
de l’Ajuntament en base a la Llei 39/2015 PACAP. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades que ens proporciona podran ser cedides a altres administracions  
  
Més informació sobre la politica de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE PLANS D'OCUPACIÓ LOCALS DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS ANY 2021

Dades identificatives:

Nom:  
Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Manifesto:
Que reuneixo totes les condicions exigides a la convocatòria Plans Ocupacio Local 2021. 
 
Per la qual cosa, SOL.LICITO: Poder participar en la convocatòria de selecció dels  Plans Ocupacio Local 2021 de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Participar en el procés esmentat i adjunto la documentació següent:
Sol·licito:

Fotocòpia del NIF/NIE

Curriculum vitae

Informe de vida laboral

Fotocòpia del certificat expedit pel SEPE (Servició Público de Empleo Estatal) on consti si es perceptor/a 
d'alguna prestació o ajut

Acreditar estar inscrit al Servei d'Ocupació Municipal (SOM)

Certificat, en cas d'existir alguna discapacitat, especificant el grau de discapacitat reconegut per l'ICAS

Carnet de família monoparental o títol de família nombrosa

Acreditació d'estar a l'atur i inscrit/a com a Demandant d'Ocupació No Ocupat (DONO)

Acreditació de la titulació acadèmicai/o altres formacions complementàries realitzades

Declaro que és cert el contingut d'aquest document i confirmo la meva voluntat de signar-lo 
 
Signatura, 
 
 
Sant Feliu de Guíxols,                de                                de 2021

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Exposo
Que reuneixo totes les condicions exigides a la convocatòria Plans Ocupacio Local 2021.
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