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SOL·LICITUD  PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ URGENT  

DE FORMADOR/A PEL PROJECTE L’HORT ÉS DE TOTES 
PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ 2021 (Ref. 062021/PR-LPO) 

 
1. DADES PERSONALS (Camps obligatoris) 

Nom i Cognoms NIF/NIE 

Domicili Codi Postal   Municipi Telèfon 

Adreça Correu Electrònic: 

 
2.  EXPOSA 

Que l’Ajuntament de Sallent fa la selecció d’un/a FORMADOR/A del participants del projecte «L’Hort és de totes» mitjançant 
entrevista, i creació d’una llista de suplents per cobrir possibles substitucions del mateix lloc de treball de l’Ajuntament de Sallent 
i em vull presentar. 

 
3.  DEMANA 

 
Signatura      

 
 

Sallent, a                de ___________________ de 2021 
 
Per exercir drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, del tractament o oposar-se, així com el dret a la limitació i/o portabilitat de les dades us 
podeu adreçar a la Oficina del Registre general (Pl. de la Vila 1) de l’Ajuntament de Sallent, o bé, a qui exerceix de Delegat de Protecció de dades 
(dpd.ajsallent@diba.cat).  
S’ informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat). 

Sigui admès/a per aquesta convocatòria donat que accepto les bases d’aquesta, reuneixo totes les condicions exigides i aporto 
la següent documentació: 
 

 Fotocòpia DNI o passaport o NIE. 

 Fotocòpia Currículum Vitae actualitzat.  

 Certificat d’estar inscrit com a Demandant d’ocupació no ocupat (DONO) des del 13.03.2020 o posteriorment. 

 Contracte o nòmina  per acreditar experiència en l’àmbit de la jardineria. 

 Contracte o nòmina  per acreditar experiència en l’àmbit de la construcció. 

 Informe de vida laboral actualitzat generat en el mes de juliol/agost de 2021.  

 Document acreditatiu d´haver superat el curs bàsic de manipulació i aplicació de productes fitosanitaris (optatiu) 
 

Amb la presentació de la meva candidatura AUTORITZO a l’Ajuntament de Sallent a:  

1.- Que les meves dades personals s’incorporin al fitxer de “Recursos Humans” responsabilitat de l’Ajuntament. La finalitat d’aquest tractament 
és la de gestionar l’esmentat procés de selecció i posterior borsa de treball. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran 
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.  

2.-  Em pugui enviar notificacions electròniques quan així sigui necessari pel desenvolupament del procés selectiu.  

3.- Que faci la consulta al SOC de la meva inscripció com a demandant d´ocupació no ocupat. 
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