
INSCRIPCIÓ A LA BRIGADA JOVE  2022

Nom:……………………………………………Cognoms:…………………………………....................

Edat:.............................................................Data Naixement:……………......................................

Adreça:............................................................................................................................................

Codi Postal....................................................Població...................................................................

Telèfon mòbil :..............................................Telèfon fix: ...............................................................

DNI:...............................................................Estudis acabats:........................................................

MANIFESTO:
Que compleixo amb els requisits de les bases de la convocatòria de la Brigada Jove 2022:

⬜ Tinc de 16 a 20 anys

⬜ Estic empadronat/da a Riudellots de la Selva amb anterioritat al 30 de juny de 2021

⬜ Estic desocupat/da

⬜ Em comprometo a assistir a la formació prèvia el dia 28 de juny de 2022

⬜ No pateixo cap malaltia ni limitació incompatible amb el desenvolupament de la feina

⬜ No he estat separat/da per resolució disciplinària del servei d’Administració Pública ni estic

inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques

SOL·LICITO:
Poder participar a la Brigada Jove 2022 en el lloc de treball de brigada de manteniment:

⬜ Juliol ⬜ Agost ⬜ Indiferent

⬜ En el lloc d’auxiliar pràctic administratiu durant els mesos de juliol i agost (només per a

graduats en ESO)

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

⬜ Fotocòpia DNI

⬜ Currículum Vitae

⬜ Fotocòpia targeta de la Seguretat Social.
Informació bàsica de protecció de dades:
Responsable del tractament: Ajuntament de Riudellots de la Selva.
Finalitat: gestionar els processos de provisió de llocs de treball i selecció de persones interessades en ocupar llocs de treball oferts.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD) i missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD), d’acord amb el Capítol
I del Títol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Destinataris: les dades no es comuniquen a persones externes. Durant el procés es podran publicar dades identificatives dels
participants si així ho preveuen les bases de la convocatòria.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la
limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.riudellots.cat.

Signatura:

Plaça de l’Ajuntament, 1 .  17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.cat ajuntament@riudellots.cat

http://www.riudellots.cat
http://www.riudellots.cat
mailto:ajuntament@riudellots.cat


En el cas de ser menor d’edat, autorització pare/mare o tutor legal

Nom i cognoms: .............................................................................

DNI: .......................................

Signatura:

Riudellots de la Selva, ........... de ........................................ de....................

SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Plaça de l’Ajuntament, 1 .  17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.cat ajuntament@riudellots.cat

http://www.riudellots.cat
mailto:ajuntament@riudellots.cat

