
 
 

 
Instància de participació en la convocatòria de plans d’ocupació locals de  

l’Ajuntament de Palau-solità i  Plegamans 2016: Places per a aturats 
 

 

Nom i cognoms    DNI    
        

Adreça       
        

Població 
  
 CP   

Correu electrònic 
  
     

Telèfon 1 
  
 Telèfon 2   

 

 

EXPOSA QUE 

................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................... 

 

DEMANA 

 Poder participar en la convocatòria de selecció de plans d’ocupació locals de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 2016 a una de les següents PLACES: Auxiliar de cultura, Auxiliar administratiu/va pel servei 
d’atenció al ciutadà, Auxiliar administratiu/va de suport a biblioteques escolars, Auxiliar dinamitzador/a 
biblioteca, Oficial de pintura, Oficial d’electricitat, Oficial paleta, Peó brigades manteniment i serveis: paleta, 
per joves de 16-30 anys (s’han d’haver complert 16 anys en el moment d’entregar documentació i no tenir més de 
30 anys al finalitzar l’any 2016) 
Cal indicar  la plaça a la que s’opta: 
____________________________________________________________________ 
 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA  

Documents només de LA PERSONA QUE ES PRESENTA A CANDIDAT/A  

1  Certificat d’empadronament històric 

2  Fotocòpia i original del DNI/NIE 

3  Currículum vitae actualitzat. 

4  Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social 

5  Acreditació d’estar a l’atur i inscrit com a Demandant d’Ocupació DONO  (DARDO) 

6  Certificat integrat de resum del SOC  

7  Copia i original del carnet de conduir (si s’escau) 

8  Fotocòpia i original del títol acadèmic 

 
 
 
Signatura del/la sol·licitant:             Palau-solità i Plegamans, ..........de/d’...........................de 2016 

 
 

 

 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, l'informem què les seves dades seran incorporades en el fitxer automatitzat 
de Registre d'entrades i sortides de documents i en aquells altres necessaris per a la gestió, tramitació i posterior notificació de l'estat o resolució de la 
seva sol·licitud. El responsable dels fitxers és l'Ajuntament de Palau solità de Plegamans i podrà dirigir-se a les Oficines Municipals per exercir els 
seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals. 


