
 

 
 
 
 
 

1. DADES PERSONALS (Camps obligatoris, si s’escau) 
Nom i Cognoms NIF/CIF 

Domicili Codi Postal   Municipi Telèfon 

Adreça electrònica 
 

2. EXPOSA 
 
Que el Servei d´Ocupació de Catalunya, en el seu programa de Treball als Barris ha subvencionat el projecte municipal de 
Sallent  “ACTIVA´T AL BARRI” per donar formació i ocupació  en manteniment de la via pública.  

 

3. DEMANA  
Peons manteniment de la via pública: 
Que complint els requisits d’estar empadronat/da al barri de la Riba del Llobregat, estant apuntat al Servei d’Ocupació del 
S.O.C. i Xaloc, no cobrant cap pensió contributiva al inici de la formació i que sigui admesa la seva  sol·licitud. 
 
S’adjunta la documentació requerida: 
 

 Fotocòpia del DNI i volant d´empadronament. 
 Demanda d´Ocupació del S.O.C.  
 Currículum 

 
Coordinador de la via pública i Oficial de construcció:  
Estant apuntat al Servei d’Ocupació del S.O.C. i Xaloc, no cobrant cap pensió contributiva al inici de la contractació i que s igui 
admesa la seva  sol·licitud. ( No realitza la formació) 

 Coordinador de la via pública 
 Oficial de construcció. 

 
S’adjunta la documentació requerida: 

 Fotocòpia del DNI i volant d´empadronament. 
 Demanda d´Ocupació del S.O.C.  
 Currículum 
 Titulacions relacionades amb jardineria. 

 Vida laboral 

 
Signatura     Sallent, a               de/d’                           de 2022  
 
 

IL·LTRE. SR. ALCALDE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE SALLENT 
  

EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA VILA DE SALLENT 
Plaça de la Vila, 1    08650 SALLENT 

T. 93 837 02 00  Fax: 93 820 61 60  //   Web: www.sallent.cat  Correu electrònic: sallent@sallent.cat 
 

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ responsabilitat de AJUNTAMENT DE SALLENT, i seu social a Plaça de la Vila, 1 08650  Sallent (BARCELONA). 
 
La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui 
imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.   
 
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret 
a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a  Plaça de la Vila 1 , 08650  Sallent (BARCELONA). O bé per correu electrònic a: sallent@sallent.cat 
 
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA “PLA DE BARRIS 2022” 
OL 
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