ADVERTIMENT: 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. En compliment de la Llei
orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular a l'adreça que consta en aquest document.
ADVERTENCIA: Los datos personales detallados en este documento se incluirán en ficheros propiedad del Consell Insular de Menorca con la finalidad de gestionar su solicitud. En cumplimiento de la Ley
Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición indicándolo por escrito al Consell Insular a la dirección que figura
en este documento.

CIM/RRHH/0601/R1
Model de document / Modelo de documento

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria de
borses extraordinàries de treball

Núm. d’expedient / Nº de expediente

Solicitud de admisión a la convocatoria de
bolsas extraordinarias de trabajo

Registre d’entrada (perquè l’empleni el CIM)

Sol·licitant / Solicitante
Nom i llinatges / Raó social:
Nombre y apellidos / Razón social:

NIF / CIF
NIF / CIF

amb domicili

núm.

pis

porta

con domicilio

nº

piso

puerta

població

codi postal

província

población

código postal

provincia

telèfon

fax

adreça electrònica

teléfono

fax

dirección electrónica

Expòs / Expongo
Que m’he assabentat de la convocatòria feta per aquest Consell Insular per a la creació d’una borsa
extraordinaria de treball de/d’: / Que me he enterado de la convocatoria hecha por este Consell
Insular para la creación de una bolsa extraordinaria de trabajo de:
________________________________________________________________________________
Que complesc tots els requisits assenyalats en la base primera de l’esmentada convocatoria. / Que
cumplo todos los requisitos señalados en la base primera de dicha convocatoria.
Deman / Solicito
Que m’admeteu en l’esmentada convocatòria, per a la qual cosa aport la documentació següent: /
Que me admita en dicha convocatoria, para lo cual aporto la siguiente documentación:
DNI / NIE
JUSTIFICACIÓ TITULACIÓ EXIGIDA / JUSTIFICACIÓN TITULACIÓN EXIGIDA
JUSTIFICACIÓ DEL NIVELL DE CATALÀ (detallar):
RESGUARD D’HAVER ABONAT ELS DRETS D’EXAMEN O JUSTIFICANT DE TROBAR-SE EN
SITUACIÓ D’ATUR / RESGUARDO DE HABER ABONADO LOS DERECHOS DE EXAMEN O
JUSTIFICANTE DE ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
CURRÍCULUM VITAE (no s’ha d’adjuntar cap document dels mèrits que s’aleguen / no se debe
adjuntar ningún documento de los méritos que se aleguen)
ALTRES / OTROS (detallar):

(*) Autoritzo al Consell Insular de Menorca perquè sol·liciti a les administracions públiques que
correspongui, la documentació següent: / Autorizo al Consell Insular de Menorca para que solicite a
las administraciones públicas que corresponda, la siguiente documentación:
* DNI / NIE (dades d’identitat / datos de identidad)
* TITULACIÓ EXIGIDA / TITULACIÓN EXIGIDA (detallar):_______________________________
* SITUACIÓ D’ATUR / SITUACIÓN DE DESEMPLEO
,

d

de 20

(signatura del/de la sol·licitant) / (firma del /de la solicitante)
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