
 

1459 – Plans d'Ocupació Local 2020

SOL·LICITANT Nom i Cognoms o raó social Document identitat

Adreça postal de Notificació 

Població  Codi Postal  Data de naixement  

 Mòbil      Correu electrónic

   

En cas de persona física: Sol·licito rebre les notificacions relacionades amb aquest tràmit 
per mitjans electrónics, en l'exercici del dret que em reconeix l'art. 41,1 de la Llei 39/2015.

Documentació que s'adjunta:

 DNI.
 Curriculum Vitae actualitzat.
 Informe vida laboral.
 Inscripció al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació no   
 ocupat (DONO).
 Certificat de català bàsic (A2).
 Permís de conduir classe B (nomès per la plaça de conductor/a de vehicle).

Marca amb una creu els Plans d'Ocupació en els que vols participar:

Pla d'ocupació Places Altres requisits

 Operari de brigades municipals. 1
Valorables  experiències  i/o  formació  en
aquest àmbit.

 Conductor/a vehicle adaptat de
    serveis social i suport logístic a les
    àrees de serveis personals.

1
Valorables  experiències  i/o  formació  en
aquest àmbit.

Declaració responsable de compliment dels requisits:

1. Sóc espanyol/a,  o disposo de la nacionalitat d'algun dels estats membres de la
Unió Europea, o disposo de permís de residència legal a Espanya.

2.  Sóc major de 16 anys i no supero l’edat legal de jubilació forçosa.



3. Em trobo en situació d'atur, no estic realitzant cap activitat retribuïda de caràcter
laboral (per compte propi o aliè). Estic inscrit/a al Servei d'Ocupació de Catalunya
com  a  demandant  d'ocupació  no  ocupat  (DONO).  (Aquest  requisit  s'haurà  de
mantenir fins a la contractació del personal seleccionat.)

4. No  cotitzo  a  cap  dels  règims  de  la  Seguretat  Social  previstos  al  TRLGSS  (a
excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d'atur i que estan
donats d'alta als efectes únics d'aquestes prestacions).

5. Posseeixo la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques
pròpies del lloc de treball ofert.

6. No he estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei en Administracions
Públiques, per mitjà de resolució ferma, ni em trobo inhabilitat per a l'exercici de
funcions públiques per sentència ferma.

7. No em trobo en cap causa d'incapacitat o incompatibilitat prevista a la legislació
vigent sobre la matèria.

Compleixo els requisits que indico:

        Esctic en possessió del títol i/o nivell de català nivell bàsic (A2).

Temps a l’atur    Entre 3 i 6 mesos

   Entre 6 mesos i un dia i 12 mesos

   Entre 12 mesos i un dia i 24 mesos

   Més de 24 mesos i un dia

  Percebo prestació contributiva, prestació o subsidis.

  No percebo cap tipus de prestació contributiva, prestació o subsidi.

Disminució certificada   SI    NO

Càrregues familiars:  Nombre de fills  

    Família monoparental  

Participació en anteriors Plans d’Ocupació Local       He participat fa més de 2 anys.

          No he participat mai.



Consentiment i Deure d’Informar als Interessats sobre Protecció de Dades.

He  estat  informat  de  què  l'Ajuntament  de  Martorelles  tractarà  i  guardarà  les  dades  
aportades  en la  instància  i  en  la  documentació  que  l’acompanya  per  a  la  realització  
d’actuacions administratives.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del 
tractament

Ajuntament de Martorelles.

Finalitat
Identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment 
de les actuacions i comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.

Legitimació Compliment d’obligacions legals

Destinataris
Altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el 
procediment.

Drets de les persones 
interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació adreçant-se a la Plaça de l’Ajuntament, 1  - 08107 
Martorelles.

Informació Addicional Podeu consultar més informació a http://www.martorelles.cat/proteccio-dades

DECLARO que  són  certes  totes  i  cadascuna  de  les  dades  consignades  en  aquesta  
sol·licitud  així  com  de  la  documentació  adjuntada  i  em  comprometo  a  provar  
documentalment  tot  el  que declaro i  a  aportar  la  documentació original  acreditativa a  
requeriment de l’Ajuntament.

PRESTO EL MEU CONSENTIMENT perquè l’Ajuntament de Martorelles realitzi consultes
de  les  dades  del  sol·licitant/representant  a  través  de  la  Plataforma d’Intermediació  de
Dades i altres serveis interoperables.

Padró Municipal d'Habitants.
Servei d'Ocupació Municipal.

I perquè consti signo aquesta declacarió en el lloc i la data a sota indicats.

Martorelles, a  

Signatura


	Quadre de text 1: 
	Quadre de text 2: 
	Quadre de text 5: 
	Quadre de text 1_2: 
	Quadre de text 7: 
	Quadre de text 8: 
	4: 
	7: 
	Casella de selecci#C3#B3 2: Off
	8_8: Off
	8_2: Off
	8_7: Off
	8_3: Off
	8_4: Off
	8_6: Off
	8_5: Off
	8: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: 
	19_2: Off
	23: Off
	24: Off
	Quadre de text 14: Off
	Casella de selecci#C3#B3 1: Off
	unnamed0: Off
	Quadre de text 18: 
	25: 


