
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el:  5 de juny de 2020

S O L . L I C I T A N T

COGNOMS I NOM______________________________________________________

NIF________________DOMICILI (carrer i núm.)______________________________

POBLACIÓ___________________CODI POSTAL_________TELÈFON___________

E-MAIL ____________________________________________

E X P O S O:

Que m’he assabentat del procés selectiu que durà a terme el Consell Esportiu del
Bages juntament amb l'Ajuntament de Navàs per cobrir els llocs de treball pel casal
d’estiu Virus 2020, que es realitzarà dins el període del 22 de juny al 31 de juliol i del
31 d’agost al 4 de setembre de 2019.

Que aporto la documentació requerida per ser admès al  procés de selecció abans
esmentat.

DECLARO:

Que no pateixo cap malaltia o disminució física que m’impedeixi complir les funcions
corresponents als llocs de treball de la convocatòria.

Que no estic  inhabilitat/da per  a l’exercici  de  les funcions públiques per  sentència
ferma, ni  estic  separat/da,  mitjançant  expedient  disciplinari,  del  servei  de qualsevol
administració pública.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

-Currículum-En cas que l'OAC encara no s'hagi pogut obrir per qüestions de 
seguretat, el currículum i l'instància hauran de ser enviats el correu: 
infovirusnavas@gmail.com

Indiqueu la disponibilitat de treball durant el període de funcionament del casal d’estiu:

-Tot el casal
-Disponibilitat 22-26 de juny
-Disponibilitat 29 de juny-3 de juliol
-Disponibilitat 6-10 de juliol
-Disponibilitat 13-17 de juliol
-Disponibilitat 20-24 de juliol
-Disponibilitat 27-31 de juliol
-Disponibilitat 31 d’agost- 4 de setembre

mailto:infovirusnavas@gmail.com


Per tot això,

DEMANO,

Ser  admès/a  al  procés  selectiu  que  durà  a  terme  el  Consell  Esportiu  del  Bages
juntament amb l'Ajuntament de Navàs per cobrir els llocs de treball pel casal d’estiu
Virus  2020, que es realitzarà dins el període del  22 de juny al 31 de juliol i del 31
d’agost al 4 de setembre de 2019.

Navàs, de de 2020

Signatura,

NOTA: En cas de ser seleccionat caldrà aportar la següent documentació:

- Fotocòpia de la Titulació acadèmica i/o reglada.
- Fotocòpia de l’acreditació d’altra formació relacionada amb l’activitat esportiva i/o de
lleure.
-  Acreditació  d’experiència  o  participació  com  a  monitor/a,  dinamitzador/a  etc.  en
alguna  altra  activitat  similar  o  en  projectes  semblants  mitjançant  informe  de  vida
laboral, certificat de serveis prestat i/o altres.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)   us informem que les dades
d’identificació personal que heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d’acord amb l’article 66 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre; en cas de no consignar-les, us podrem tenir desistits de la vostra petició, previ requeriment,
d’acord amb l’article 68 de la Llei esmentada. Les vostres dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat i/o manual del
qual n’és titular l’Ajuntament de Navàs i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l’Entitat, amb
la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l’Ajuntament.
Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades
i  per  a totes elles.  També un informem que podeu exercitar  en qualsevol  moment  els  drets  d’accés,  rectificació,
cancel·lació i  oposició en els  termes establerts  en la legislació vigent  sobre protecció de dades,  mitjançant  escrit
presentat en el Registre de l’Ajuntament de Navàs.


