SOL·LICITUD DE PROPOSTA D’INFORME MUNICIPAL PER
DOCUMENTAR INFORMES D’ESTRANGERIA
Registre

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

Núm. de passaport o Targeta NIE

Adreça

Núm.

Població

Esc.

Codi postal

Pis

Porta

Telèfon

TIPUS DE SOL·LICITUD
Arrelament social

Esforç d’integració social

DOCUMENTACIÓ QUE PRESENTA (Cal portar original i còpia de tota la documentació)

Passaport

Justificant d’empadronament

Escriptura de propietat o contracte d’arrendament

Contracte de treball d’un any de durada signat per empleador/a i el/la sol·licitant

NIE

Certificacions bancàries
Altres

Justificants en el supòsit de sol·licitar recomanació municipal de disponibilitat de mitjans de vida suficients:
Declaració de renda

Certificats de pensions

Nòmines o certificat equivalent de la unitat familiar de convivència dels darrers 6 mesos
Certificat d’atur emès pel Servei Català d’Ocupació

MANIFESTA que:
Resideix a Espanya des de _____________ amb un temps total de permanència de __________.
Viu a Mollet del Vallès des de _____________ amb un temps total de permanència de ___________
Coneix les llengües oficials de Catalunya
Participa en entitats, associacions, ONG, etc.

Català
Sí

Castellà
No

Ha participat en programes educatius o de formació laboral

Sí

No

SOL·LICITA proposta municipal d’informe d’estrangeria, en el marc del Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril.
Atès que no acredita contracte de treball, SOL·LICITA recomanació municipal de disponibilitat de mitjans de vida
suficients.
Signatura:

D’acord amb lDQRUPDWLYDYLJHQWHQPDWqULD de protecció de dades de caràcter personal, autoritzo expressament l’$juntament GH0ROOHWGHO9DOOqVque emet aquest informe
municipal d’inserció social que lliuri una còpia d’aquest informe a la Delegació o Subdelegació del Govern competent per a la resolució de la corresponent sol·licitud d’autorització de
residència temporal per raons d’arrelament, als únics efectes que es trameti aquesta autorització de residència com a compliment del que estableix la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i al seu Reglament aprovat per Reial Decret 2393/2004.
UsUs
informem
que que
segons
el Reglament
2016/679
27 d’abrilde
dedades
2016, Reglament
general
de protecció
de dades
(RGPD), l’Ajuntament
Mollet dels'incorporaran
Vallès és responsable
tractament
de les
facilitadesper
amb la
informem
segons
la Llei(UE)
15/1999
de de
protecció
de caràcter
personal,
les dades
facilitades
en aquestde
document
a undel
fitxer
titularitat
dedades
l'Ajuntament
finalitat
gestionar
la vostra sol·licitud
en virtut
de la normativa
legal aplicable
el marcus
deinformem
la vostra relació
amb aquesta
administració
Derectificació,
la mateixa manera
us informem
que les vostres
dades noaseran cedides
dur a de
terme
la sol·licitud
demanada
i facilitar-vos
la informació.
Aixíi en
mateix,
que podeu
exercir
els drets pública.
d'accés,
cancel·lació
i oposició,
adreçant-vos
a l'Ajuntament
terceres parts, tret
d’obligació
Aixíplaça
mateix,Major,
us informem
que podeu
els drets
rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu trobar a
de Mollet
del legal.
Vallès,
1. 08100
Molletexercir
del Vallès
o ad'accés,
ajuntament@molletvalles.cat.
https://www.molletvalles.cat/nota-legal/

01/ 2019

TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
La persona sol·licitant haurà d'abonar 43,00€ en concepte d’expedició de document administratiu corresponent a l’Ordenança fiscal 2.1.

