
 

 
 

 

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.  

 

 

Sol·licitant: 

Nom: ……………………………………...Cognoms: …………..............……………………………… DNI/CIF: ………………………..  

Adreça: ………………………………………………………………….... Codi Postal: ……………… Població: .............................  

Província: ...…...………………… Telèfons: ………...........…… Correu electrònic: ……………………………..........……......  

Exposo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol·licito:  

 

 

 

 

 

Observacions : 

 

 

Lloc i data: Berga, a           de                    de  2020   Signatura del/la sol·licitant 

 

 

En data 26 de maig de 2020 s’han aprovat les bases que regiran el procés selectiu d’una borsa de 

Mestres d’Educació Infantil i Tècnics/ques d’Educació Infantil per ocupar els llocs de treball de personal 

laboral temporal de durada determinada en ajuntaments de la comarca del Berguedà a través de 

l’Agència de Desenvolupament del Berguedà que puguin produir-se durant l’any  

 

□ Instància   

□ Fotocòpia del DNI/NIE   

□ Currículum Vitae actualitzat  

□  Fotocòpia autenticada de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció 

□ Justificants acreditatius dels mèrits al·legats  

□ Informe de vida laboral actualitzada,  contractes i  certificats d’empresa així com qualsevol altre 

mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats 

□  Certificat del nivell C de la Junta Permanent de Català o equivalent 

□ Certificació negativa del “Registro central de delincuentes sexuales” 

□ Declaració jurada 

 
 

Que la meva candidatura sigui tinguda en consideració  en el procés de selecció de : 

□  Mestra d’Educació Infantil                                  □  Tècnic/a d’Educació Infantil 

. 
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