SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS PLANS D’OCUPACIÓ 2021
Cognoms, Nom: ……………………………………………………………………………………………………………
NIF/NIE: …………………………………………… Telèfon/s: ………………………………………………………..
Adreça: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Municipi de residència: ……………………………………………….. Codi postal: …………………………
Alguna persona del nucli familiar està en seguiment de Serveis Socials? SI
La persona candidata presenta certificat de discapacitat superior al 33%? SI

NO
NO

AUTORITZACIÓ DE DADES PER PARTICIPAR EN EL PLANS D’OCUPACIÓ
La/les persona/es sotasignats autoritzen l’Ajuntament de Castelldefels a sol·licitar als
òrgans pertinents les dades per participar en la convocatòria dels Plans d’Ocupació, a
efectes de comprovar els requisits establerts en l’esmentada convocatòria.
_ Certificat AEAT (Hisenda)
_ Certificat integral del Servei d’Ocupació de Catalunya
Autoritzo

No autoritzo*

Amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo a l’Ajuntament de Castelldefels a la
publicació de les meves dades (Nom, cognoms i DNI) en les llistes d’admesos i
exclosos)
Castelldefels, a

de

2020

Signatura: …………………………………………………………………..
* En cas de no autoritzar, caldrà que la persona sol·licitant aporti els documents necessaris
per demostrar els requisits
L’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades
responsabilitat de l’Ajuntament de Castelldefels, les dades seran utilitzades per a la gestió de
la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers – fora de que portar a terme la
sol·licitud ho requereixi - i un cop gestionat el tràmit seran conservades com a part del
registre d'expedients de l’Ajuntament. Per a més informació consulti la nostra política de
privacitat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets
adreçant-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), o dirigint un escrit al Delegat de Protecció
de Dades, Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l’Església nº 1, 08860 Castelldefels
(Barcelona).

LLOCS DE TREBALL ALS QUE OPTA:

Es important seleccionar tots els llocs de treball als que es vol i es pot optar

Peons manteniment

Auxiliars de serveis

Auxiliar de neteja

Informació ciutadana (Agents
cívics, Enquestadores...)

Auxiliar de jardineria

Auxiliars administratius/ives

Oficial manteniment

Tècnic Auxiliar*

*El tècnic auxiliar es una persona que dona suport al tècnic especialista a l’execució de
programes i projectes del departament corresponent. Es valorarà, molt especialment,
la formació i experiència en els àmbits en els quals treballen cada departament que fa
demanda de personal de pla d’ocupació: Solidaritat i cooperació, Igualtat de gènere,
Participacio ciutadana, Sanitat, Comunicació, Dinamització juvenil... etc

DOCUMENTACIÓ
Documentació obligatòria adjunta a la sol·licitud:
□ Fotocopia del DNI.
□ Currículum vitae.
□ Titulació que acrediti formació
□ Acreditació d'estar inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO)
□ Fotocòpia de l’ informe de vida laboral actualitzat a octubre 2020.
□ Declaració jurada dels ingressos i despeses per unitat familiar i de la situació de
discapacitat i dependència del familiar/s (segons model normalitzat)
Documentació complementària (favorable per determinats perfils):
□ Fotocopia del carnet de conduir
□ Certificat de la situació de discapacitat i dependència del familiar/s (segons
model normalitzat)

