Àrea de Polítiques de Ciutadania
Regidoria de Convivència i Equitat

SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT D’ACOLLIDA PER A LES PERSONES ESTRANGERES
IMMIGRADES I LES RETORNADES (Servei de Convivència i Equitat)
Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça
a__________________________________________________________________________________
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________,
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________,
Com a representant de: Nom__________________________________________________, amb adreça
a__________________________________________________________________________________
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________,
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________,
I en qualitat de _____________________________________________, amb la present sol·licitud:

EXPOSO:
Que, he realitzat els 3 mòduls necessaris i/o puc acreditar-ne els coneixements per obtenir el
certificat d’acollida que atorga la Generalitat de Catalunya:
Mòdul A: Coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana.
Mòdul B: Coneixement del món laboral.
Mòdul C: Coneixement de la societat catalana
Per tot això,
DEMANO:
Que es tramiti la proposta de certificat d’acollida a la Generalitat de Catalunya (d’acord amb el
decret 150/2014 dels Serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya).

Vilanova i la Geltrú,
(signatura)

de

de 20

D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El
responsable de tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. Les seves dades podran ser
cedides a altres Àrees de l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit. Per a més informació consulti la nostra
política de privacitat al web www.vilanova.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la
Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant
un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat
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