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Núm. d’expedient / nº de expediente

Sol·licitud d'inscripció a la
convocatòria de borsa extraordinària
de treball
Registre d’entrada

Sol·licitant
Nom i llinatges ………………………………………….......................................... NIF / CIF ……………….............................……...
amb domicili ……………………………...........................

núm. …….....…. pis ……...……. porta …………............................….

població ……………………………..........................….. codi postal ………….…... província ……………..................................…...
telèfon …………………….................. adreça electrònica ……………...............…………….........................................……………

Expòs
Que m’he assabentat de la convocatòria del Consell Insular de Menorca per a la creació d’una borsa extraordinària de
treball de .......................................................................................................................................................
Que complesc tots els requisits assenyalats en el punt 2. «Requisits i condicions específiques» de l’esmentada
convocatòria.

Deman
- Que m’admeteu en l’esmentada convocatòria, per a la qual autoritz el CIM perquè sol·liciti a les administracions
públiques que corresponguin, les meves dades d’identitat i la meva titulació acadèmica de .......................................
La titulació acadèmica es consultarà en el cas de superar totes les proves del procés selectiu.

En cas contrari, si no autoritzau la consulta marcau la següent casella:
NO AUTORITZ la consulta de les meves dades d’identitat i titulació i, present còpia del documents.
- Que en el moment de convocar aquestes noves borses estic treballant al CIM, i deman la meva incorporació i el
manteniment de la meva nota d’oposició

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
A)Drets d’examen
Resguard d’haver abonat els drets d’examen.
Exempcions de pagament:
1) Condició d’aturat:
Afirm estar en situació d’aturat/ada, i per això, autoritz el Consell Insular de Menorca perquè així ho comprovi.
NO AUTORITZ la consulta, i present informe del SOIB on consti la situació d’aturat en el moment de
presentació de la sol·licitud.
2) Famílies nombroses:
Afirm ser membre de família nombrosa, i per això, autoritz el Consell Insular de Menorca per tal que així ho
comprovi (només es podran comprovar els títols de família nombrosa vigent expedits pel Consell Insular de Menorca).
Núm. de títol: 07/02/........................
NO AUTORITZ la consulta, i present fotocòpia del títol de família nombrosa.
3) Persones que s’incorporin d’ofici des d’una borsa anterior:
i que només presentin documentació per a l’actualització de mèrits.
La falta de justificació de l’abonament de la taxa o del dret d’exempció determina l’exclusió de la persona aspirant. En cap cas, el
pagament a l’entitat col·laboradora substitueix el tràmit de presentació, en el termini i en la forma escaient.
Excepcionalment si el Consell Insular no pot obtenir la documentació requerida, pot demanar-la a l’interessat.
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B) Nivell exigit de coneixements de català
Còpia del certificat exigit a la convocatòria i adjunt còpia del mateix.
Estar en possessió del certifcat ofcial de coneixement de català o del degudament homologat, (podeu trobar la
informació referida a l'homologació d'estudis de llengua catalana de l’ESO i del batxillerat amb els certifcats ofcials de
coneixements de llengua catalana a
http://www.caib.es/govern/sac/ftxa.do? lang=ca&codi=2064704&coduo=2390443).
Ho he llegit i accept les indicacions relatives a les titulacions del nivell de català
C)Còpia dels documents justificatius dels mèrits
Àrea 1 – Experiència professional
Àrea 2 – Titulacions acadèmiques
Àrea 3 – Cursos de formació
Àrea 4 – Altres mèrits al·legats
Sol·licit que s’incorpori d’ofici un certificat de serveis prestats al Consell Insular de Menorca
D) Document d’autobaremació de mèrits
IMPORTANT. Atès que la valoració dels mèrits correspon a la fase de concurs i que només es valoren els aspirants
que hagin superat la fase d’oposició, els aspirants que vulguin podran presentar els documents justificatius dels
mèrits dins els cinc dies hàbils següents d’haver-se publicat la llista de les persones que hagin superat les
proves.
Autorització
En el cas de formar part de la borsa com a conseqüència del procès selectiu, autoritz el Consell Insular de Menorca a
cedir les meves dades a altres administracions o empreses públiques, amb les quals es signi el conveni corresponent,
per a finalitats anàlogues o directament relacionades amb la selecció de personal.
Sí
No

Política de privacitat
Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb
la finalitat de gestionar la seva sol·licitud.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es varen recollir i per
determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’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 (RGPD),
i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en
qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i
oposició, dirigint-se per escrit al Consell Insular de Menorca a l’adreça que consta en aquest document.
He llegit la política de privacitat i accept:
SOL·LICIT ser admès/essa a la convocatòria a què es refereix aquesta sol·licitud.
DECLAR que són certes les dades consignades i que complesc els requisits i les condicions per poder participar en
aquesta convocatòria.

Observacions

…………………………………………………...….…… , …..... de/d' ........................... de 20….....
(signatura del/de la sol·licitant)
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