
Ref: S/mc 

 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer 
automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONTRACTACIÓ PER A PLAN S OCUPACIONALS 
 

Cognoms i Nom … 

NIF…                                Telèfon …  

Domicili (carrer, núm, pis i porta) …   

Municipi …                                               Codi Postal …  

Data de naixement …                               Nacionalitat …                     Sexe (H/D) …  

 
 
E X  P O S A: 
 
Que assabentat/da de la convocatòria de l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la contractació de 
personal en el marc dels Plans Ocupacionals, subvencionats per la Diputació de Barcelona, 
segons bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 22 de gener 
de 2015. 
 
Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que en la 
data en què expira el termini per a la presentació de sol·licituds reuneixo les condicions exigides 
a la convocatòria.  
 
 
S O L · L I C I T A : 
 
Que es tingui per presentada la documentació que s’acompanya i sigui admès/sa al procés 
selectiu per cobrir la/les plaça/ces sol·licitada/des. 
 
 
Documentació annexa (d’acord amb les bases de la co nvocatòria)  
 
_ NIF (espanyols) o altres documents d’identificació personal.  
_ Currículum Vitae.  
_ Documents acreditatius del compliment de les condicions i requisits exigits.  
_ Documentació acreditativa d’estar en situació legal d’atur. 
_ Documentació acreditativa de mèrits.  
_ Declaració de no estar donat d’alta en cap règim de la Seguretat Social.  
 
 
 
Canet de Mar,  
 
(Signatura).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
PLACES SOL·LICITADES 

 
 
 

□ Tècnic Auxiliar  de turisme, suport Oficina d’Informació i Turisme 

□ Auxiliar administratiu, suport Biblioteca 

□ Auxiliar administratiu, suport a l’Arxiu Municipal 

□ Auxiliar administratiu, suport a l’Àrea d’Hisenda 

□ Auxiliar administratiu, suport a l’Àrea de Benestar Social 

□ Auxiliar administratiu, suport a l’Àrea d’Obres i Serveis 

□ Oficials primera de jardineria, adscrits a l’Àrea de Medi Ambient 

□ Oficial primera paleta, adscrit a la Brigada d’Obres i Serveis 

□ Peons de paleta, adscrits a la Brigada d’Obres i Serveis 

□ Auxiliar de la Llar, adscrit a l’Àrea de Benestar Social 

□ Conserge per al centre cívic i cultural de Vil·la Flora 

□ Conserge d’instal·lacions municipals 

 
 


