
PLA DE SOSTENIBILITAT I INFRAESTRUCTURES
2015

SOL.LICITUD GENERAL        Nº REGISTRE:

I  dentificació del Sol.licitant

Nom:                                       

Cognoms:                                            

DNI:

Domicili:

Població:                           Codi Postal:                Provincia:

Nacionalitat:

Correu electrònic:

Telèfon fixe:                       Telèfon mòbil 1:                      Telèfon mòbil 2:

Ocupacions (Triar una única secció i ocupació)

Secció A: Obres i Serveis.

1. Peó amb Especialització:

2. Peó sense Especialització:

3. Oficial

Secció B: Jardinería

4. Peó amb Especialització:

5. Peó sense Especialització:

6. Oficial

Secció C: Agricultura i Camins

7. Peó amb Especialització

8. Peó sense Especialització

Declare la meua voluntat de participar en el programa                     

Signatura:



Documentació a presentar per cadascun dels sol.licitants (1):

Document Nacional d'Identitat (DNI) o Targeta d'identificació d'estranger (NIE)

Permís de residència i de treball en vigor, emés pel Govern d'Espanya, en el cas de
ser ciutadà extracomunitari.

Targeta de Demanda d'Ocupació (DARDE)

Llibre de família

Títol de família nombrosa, si es el cas

Document que acredite que ha estat treballant en un país de la Unió Europea en els
últims 4 anys (contractes, nòmines, certificats d'empresa, modelo U1...), si es el cas

En el supòsit de víctimes de violència de gènere, resolució judicial o informe dels
serveis socials

En el  cas de tenir  a càrrec fills  afectados per algun tipus de discapacitat  igual  o
superior al 33%, certificat del grau de discapacitat expedit per l'organisme competent

En el supòsit d'estar inclòs en un procés d'inserció i integració social, consistent en trobar-se
complint una mesura judicial en medi obert o haver complit condemna i trobar-se en recerca d'ocupació,
informe de l'equip social base de Benestar Social.  Titulació de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent (FP1, graduat
escolar, ...), en el cas d' optar a l'ocupació d'oficial

En                           , a       de                              de 2015

SIGNATURA

                                  SIGNAT: 

Les dades que ens han facilitat seran inclosos en un fitxer degudament inscrit en l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades del que és titular l'Ajuntament de Xàtiva, amb la finalitat
pròpia del Pla de Sostenibilitat i Infraestructures 2015. Vostè pot exercitar els seus drets
d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant una sol·licitud per escrit al Departament
de Modernització i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Xàtiva, Albereda Jaume I, 35
CP:  46800  Xàtiva,  València,  indicant  clarament  el  seu  nom,  cognoms  i  adreça  i
acompanyant una fotocòpia del DNI. 

Instruccions:
1- Es presentarà la documentació en còpia
2- El sol.licitant haurà d' escollir i marcar la secció i ocupació a la qual desitja optar
3- Únicament podrà optar participar en la sel.lecció d'una única secció i ocupació

ILM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
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