
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades seran incorporades 
en el corresponent fitxer automatitzat per a la gestió específica de la vostra sol· licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Cunit i s’informa a la 
persona interessada de la disponibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel· lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit adreçat a qualsevol dels punts d’informació.  

 

 
 
 

MODEL INSTÀNCIA  
 
Dades de contacte de la persona sol·licitant: 

 

Nom i Cognoms  

NIF / NIE  
Data 
naixement 

               /            / 

Adreça  

Codi Postal  Població   

Telèfon fix:  Telèfon mòbil:   

Correu electrònic  

 
EXPOSA 

Primer. - Que vista la convocatòria anunciada a la web i al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament 

de Cunit, en relació a la convocatòria per a les places de contracte en pràctiques del Programa 

Garantia Juvenil.  

Segon.-  Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides en les citades bases a la data 

d’expedició del termini de presentació de la instància. 

Tercer.-  Que declaro que conèixer les bases generals de la convocatòria relatives a les proves de 

selecció.  

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

Documentació mínima exigi da  

- Fotocopia del DNI/NIE 

- Currículum vitae 

- Fotocopia compulsada del títol universitari exigit.   

- Acreditació de nivell C de català  

- Certificat de beneficiari del Programa de Garantia J uvenil o document acreditatiu de sol·licitud 

d’inscripció al Sistema de Garantia Juvenil. 

- Certificat de Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO)  

Documentació d’al·legació de mèrits: 

- Vida laboral 

- Contractes, si s’escau 

- Formació extraordinària 

- Altres que la persona interessada consideri  

 

SOL·LICITA  

- Que s’admeti aquesta sol·licit ud per a les proves de l’esmentada selecció de pers onal pel lloc/s 

de treball següents: 



 

  PROJECTE 1: SERVEIS INFORMATIUS A RÀDIO CUNIT 

  PROJECTE 2: RESTRUCTURACIÓ CARTOGRÀFICA DEL MUNICIPI 

  PROJECTE 3: DIGITALITZACIÓ COL.LECCIÓ LOCAL BIBLIOTECA D E CUNIT 

  PROJECTE 4: ORGANITZACIÓ D’UNA FIRA D’OCUPACIÓ I FORMA CIO   

  PROJECTE 5: CATALOGACIÓ I INVENTARI DE DOCUMENTACIÓ HISTÒRI CA 

 

 

 
Signatura    
 
 
 
 
 
Cunit, ____   de ______________    201_ 


