
 

SOL.LICITUD D'ADMISSIÓ AL PROCÉS SELECTIU PER AL 
PROGRAMA DE LA MILLORA DE L’OCUPACIÓ PER A LA 
GENT JOVE “BRIGADA JOVE 2022” 
  
 
DADES PERSONALS 

Primer Cognom 
 

Segon Cognom Nom DNI 
 
 

Data  naixement 
 

Domicili  Telèfon 
 
 

Província 
 
 

Codi Postal i 
Localitat 

  

Correu electrònic  
 

  

 
 
DECLARO QUE: 

No he treballat mai i que mantindré aquesta situació fins el moment de la 
meva contractació, si s’escau. 

 

 
 
SOL·LICITO PARTICIPAR EN EL PROCÉS SELECTIU SEGÜENT (marcar amb 
una creu UN ÚNIC LLOC DE TREBALL): 
 

SUBALTERN ENSENYAMENT 
 

20 h/semana 
 

 

PEÓ ELECTRICISTA 
 

22,5 h/setmana  

PEÓ OBRES I SERVEIS 
 

22,5 h/setmana  

AUXILIAR CULTURA I JUVENTUT 
 

20 h/setmana  

AUXILIAR RÀDIO VITAMÈNIA 
 

20 h/setmana  

CONSERGE ESPORTS 
 

20 h/setmana  

 
DADES A CONSIGNAR SEGONS LES BASES 

 
 Currículum professional 

 Fotocòpia del DNI o NIE amb permís de treball. 

 
- A més d’aquesta documentació, pels llocs de treballs següents caldrà 
presentar: 
 
  * PEÓ OBRES I SERVEIS / AUXILIAR DE RÀDIO: 
 

 Fotocòpia de la titulació acadèmica (Graduat en ESO, Graduat Escolar, 
Formació Professional de primer grau o equivalent o superior). 



 
 

* PEÓ ELECTRICISTA: 
 

 Fotocòpia de la titulació acadèmica de Cicle formatiu de grau mig o grau 
superior de la família electricista. 

 

    

Així mateix, manifesto que reuneixo totes i cadascuna de les 
condicions exigides a les bases generals de la convocatòria. 
 
 
L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera pot consultar i accedir a 
documents de les persones interessades, elaborats per qualsevol administració 
pública, preceptius per a la tramitació i resolució de l'expedient, fonamentant-se 
en l'article 6.1.e del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679: El 
tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès 
públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
Així mateix, d' acord amb l' article 28.3 de la LPACAP, l' ajuntament no requerirà 
a les persones interessades dades o documents no exigits per la normativa 
reguladora aplicable o que hagin estat aportats anteriorment per l' interessat en 
qualsevol administració; llevat que s' oposi expressament marcant aquesta 
casella: 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades 
facilitades seran incorporades en el fitxer Gestió de personal de l’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera amb la finalitat de gestionar i tramitar els processos 
selectius d’accés a l’ocupació pública convocats per l’Ajuntament, en l’àmbit de 
les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques 
o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Per exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu 
adreçar a la Oficina del Registre General (Pl. de la Vila, 1) de l’Ajuntament. 
 
 
A ........................................................., a .......... de......................... de 2022. 
 
 
El/la aspirant:     El/la representant legal del/de la menor, si                 
      escau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA 


