
  
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ 

  

SOL·LICITUD BORSA SOCIAL D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 
BENIRREDRÀ 

 
1. DADES PERSONALS 
 
NIF: ____________________________________________________ 
Nom i Cognoms:___________________________________________ 
________________________________________________________ 
Telèfon: _________________________________________________ 
Direcció: ________________________________________________ 
Codi Postal: ______________________________________________ 
Localitat: ________________________________________________ 
 
SÍ, autoritze al fet que l'Ajuntament de Benirredrà puga lliurar les meues dades a 
altres empreses que oferisquen ocupació. 
 
2. DOCUMENTACIÓ A APORTAR: 
‐  Fotocòpia DNI, Passaport o NIE. 
‐  Fotocòpia Llibre de Família. 
‐  Fotocòpia Targeta de la Seguretat Social (SIP). 
‐  Fotocòpia Targeta Demanda d'Ocupació (DARDE). 
‐  Fotocòpia de la declaració de la renda, certificat de retencions, certificat emès 
per l’Agència Tributària de no haver realitzat declaració d’IRPF, etc. 
‐  Certificat que acredite la percepció o no de prestacions o subsidi de desocupació. 
‐  Informe de Vida Laboral actualitzat. 
‐  Documentació acreditativa dels mèrits que el sol·licitant fa valdre, d'acord amb el 
barem (Certificat de Minusvalidesa i/o Certificat de Compatibilitat, Demanda de 
Separació Legal o Divorci, Certificat de Defunció de Cònjuge). 
 
L'AJUNTAMENT ES RESERVA EL DRET DE DEMANAR QUALSEVOL ALTRA 
DOCUMENTACIÓ QUE ESTIME NECESSÀRIA PER A LA BAREMACIÓ DE LA 
SOL·LICITUD. 
 

A Benirredrà, a _____________ de ___________ de 201_ 
 

EL/LA SOL·LICITANT 
 
 
Signat. _________________________________________________ 

 
La signatura de la present sol·licitud autoritza a l'Ajuntament de Benirredrà a recaptar 
d'altres òrgans i administracions la informació i documentació requerida en les Bases de la 
Borsa d'Ocupació Social per a baremació. 
 
3. AVÍS LEGAL 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa 
el següent: 
— Les dades de caràcter personal que s'obtenen de la seua sol·licitud seran incorporades i tractades de forma 
confidencial en un fitxer propietat d'aquest Ajuntament. 
— Les dades obtingudes en aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant  la seua identitat, per a la realització 
d'estadístiques internes. 
— Vostè tindrà la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així com de sol·licitar, en el seu cas, 
la seua rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita, junt amb la documentació acreditativa de la 
seua identitat, a aquest Ajuntament. 
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