Sol·licitant:
Nom: …………………………………………………...Cognoms: ………………………………………… DNI/CIF: ………………………..
Adreça: ………………………………………………………………….... Codi Postal: ……………… Població: .............................
Província: ...…...………………… Telèfons: ………...........…… Correu electrònic: ……………………………..........……......
Exposo:
Que d’acord amb les bases especifiques per a la contractació a través de plans d’ocupació de un/a
auxiliar administratiu/va per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà mitjançant el
sistema de concurs de mèrits per a realitzar serveis múltiples a partir de la subvenció atorgada
Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona –BOPB- del dia 03 de març de 2017 publica l’anunci d’aprovació
del “Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018", del seu règim de
concertació i de la concessió d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
a) Fotocòpia del DNI/NIE
b) Document acreditatiu de ser Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC)
c) Currículum Vitae
d) Informe de vida laboral
e) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats
f) Estar en possessió d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa/ FP I
Administrativa o similar.
g) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C (o superior)
Sol·licito:
Que la meva candidatura sigui tinguda en consideració en el procés de selecció :
- Auxiliar administratiu/va - AVIÀ

Observacions:
Lloc i data:

Berga,

Lloc i data: Berga,

/
/

/ 2016
/ 2018

Signatura del/ de la sol·licitant
Signatura del/la sol·licitant

Agència de Desenvolupament del Berguedà
Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de la nostra titularitat i seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d’identificació i localització de la persona sol·licitant. La persona titular podrà exercir el dret d’accés,
rectificació i cancel·lació contactant amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, plaça de Sant Joan nº 16 1r – 08600- Berga.

