
EL / LA SOTASIGNANT,

EXPOSO:

Convocatòria A Convocatòria B
CA-01 – 1 Auxiliar administratiu/iva CB-01-  1 Operari/ària  vigilant/a de la  zona blava 

CA-02 -  2 Auxiliars administratius/ives CB-02 – 3  Paletes 

CA-03 -  1 Operari/ària tasques mediambientals CB-03 – 3 Operaris/àries de manteniment 

CA-04-  1 Operari/ària de manteniment de l’enll púb CB-04 – 3 Operaris/àries de neteja  
_________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Ajuntament de Piera
C/ De la Plaça, 16-18 – Telèfon 937 788 200  

CS La Bòbila – Av. Ctra d’Igualada, 2 – Telf. 937 760 076
e-seu@ajpiera.cat P0816000D

1r Cognom ____________________________  2n Cognom ___________________________  Nom ____________________

Domicili __________________________________________________________________ DNI _________________________

Barri _____________________________ Població __________________________________Codi postal ________________

Telèfon __________________Mòbil ____________________ Correu electrònic___-------______________________

Què estic interessat/da en el/els llocs de treball de la convocatòria :
A.- Subvenció atorgada en el marc del Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona 
Codi: 18/X/262979, i/o de la convocatòria: 
B.- Subvenció atorgada en el marc del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició) de la Diputació de 
Barcelona, Codi: 19/X/272749, que he assenyalat amb una creu X (perquè reuneixo els requisits generals i específics demanats) i 
pel/s que presento la documentació necessària, que també marco amb una creu:

Per justificar la situació laboral Per justificar experiència

DARDO CV actualitzat

Certificat integrat resum situació al SOC Informe de Vida Laboral

Per justificar situació personal, familiar i econòm ica Per justificar formació

Carnet de família monoparental / nombrosa Carnet de conduir B1

Declaració renda últim exercici o certificat Hisenda, de totes les 
persones majors de 18 que conviuen al mateix domicili

Certificat de nivell C de català

Certificat coneixements d'ofimàtica

Titulacions oficial 

Carnet de conduir 

AUTORITZO

A l’Ajuntament de Piera per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives al Padro.En el cas de no autoritzar la consulta
de la documentació requerida cal aportar el Certificat de Convivència. 

I per això us DEMANO: que accepteu a tràmit la meva sol·licitud i la valoreu per poder optar al/s lloc/s de 
treball sol·licitat/s.

Piera ,   .............. de/d’ .......................... de 2019

IL·LM SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA DE PIERA

Signatura

S’informa a l’usuari que conforme l’establert al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, dóna el seu consentiment exprés per tal que: 
Les dades personals recollides  es tractaran únicament amb la finalitat de gestionar la participació dee l'interessat/ada  en la convocatòria de Plans 
d'ocupació de les convocatòries de la Diputació de Barcelona , esent el Servei d'Ocupació Local - Piera el responsable en compliment d’una missió 
d’interès públic i amb el seu consentiment quan aquest sigui necessari.
El Servei disposa de la persona Delegada de Protecció de Dades que posa a la seva disposició a través de la següent adreça (dpd.ajpiera@diba.cat) per 
a qualsevol petició d’informació, queixa o reclamació sobre el tractament de les seves dades personals pel Servei.a qualsevol petició d’informació, queixa o reclamació sobre el tractament de les seves dades personals pel Servei.
L’usuari podrà exercir davant del Servei els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i limitació al tractament de les dades, dirigint-se per 
escrit al seu registre general. No obstant, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/, o davant de qualsevol altre autoritat de control 
competent que consideri pertinent.


