
 

 

 

SOL·LICITUD PER PARTICIPAR A LA BRIGADA JOVE 2022: 

 

En/Na  _  amb DNI núm.  amb domicili al 
C/. 

  _ núm.  de  CP  _, i telèfon 

 .  

 

EXPOSO: 

Que desitjo participar en el sorteig de la Convocatòria per a la contractació laboral temporal, d’acord 

amb el Projecte de l’àrea de Joventut “Brigada Jove” dirigit als joves entre 16 a 25 anys residents al 

municipi de Quart, mitjançant contractació laboral temporal, i declaro que conec el contingut íntegre 

de les Bases i les accepto sense reserves. 

1. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a la base segona de 

la convocatòria, que no pateixo cap malaltia que impossibiliti el normal exercici de les funcions 

pròpies de la plaça de Peó de brigada de serveis múltiples i auxiliar administrativa i que són 

certes totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, així com la documentació adjunta, i que 

compleixo amb els requisits d’aquestes bases. La falsedat de les dades declarades o de la 

documentació aportada per a l’acreditació de les circumstàncies determinants dels criteris de 

valoració comportarà l’exclusió de la sol·licitud, sens perjudici de l’exigència de responsabilitats 

d’altre orde en què hagi pogut incórrer. 

2. De conformitat amb el que preveu l’últim paràgraf de la base tercera de les bases específiques 

d’aquesta convocatòria, autoritzo el tractament de les dades de caràcter personal necessàries 

per participar en la mateixa i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia de drets digitals i 

disposicions concordants. 

3. Que adjunto la següent documentació (marqueu amb un X): 

o Currículum vitae original de l’aspirant, signat pel mateix 

o Certificat de l’ESO o titulació equivalent, o certificant del centre conforme l’està 
cursant. 

o Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI), Número d’Identificació 
d’Estranger (NIE) o, si s’escau, passaport, de l’aspirant. 

o Certificat declarant que no ha estat separat mitjançant expedient disciplinari del 
servei de qualsevol de les administracions públiques 

 

 



 

 

 

 

 

o En cas de menor d’edat, autorització de la mare/pare o tutor legal de conformitat de 
que el menor presenti sol·licitud d’oferta temporal de treball i el consentiment al 
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part 
en la convocatòria. 

o Fotocòpia DNI o document de identificació de la mare/pare o tutor legal del menor. 

 

 
SOL·LICITO: 

 

Ser admès/a per a prendre part en el sorteig de la convocatòria esmentada. 

 

 

 

 

 

 

Signatura del/la interessat/da  Signatura pare/mare/Tutor/a del menor (Si és 

el cas)  

 

 

 

 

 

Quart, a  de  de 2022. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA 

PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, 

D’ACORD AMB EL PROJECTE “BRIGADA JOVE” DE 

L’ÀREA DE JOVENTUT 2022, DIRIGIT ALS JOVES ENTRE 

16 I 25 ANYS EMPADRONATS AL MUNICIPI DE QUART 

 

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

 

• Núm. DNI/NIE:....................................................................................... 
 

• Núm. telèfon:....................................................................................... 
 

• Lloc de treball seleccionat (marqueu només una opció): 

 

 

PEÓ DE BRIGADA DE SERVEIS 

MUNICIPALS AUXILIAR 

ADMINISTRATIU/VA 

Signatura del/la interessat/da  Signatura pare/mare/Tutor/a del menor (Si és 

el cas)  

 

 

 

Quart, a  de  de 2022. 



 

 

 

AUTORITZACIO AL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES 

PERSONALS: 

 

En/Na ....................................................................................................................................... major 

d’edat i amb DNI núm. ............................................................................................................. ........ 

 

En cas de menor d’edat (cal omplir): 

Jo.............................................................., amb  DNI  núm. .............................................., actuant  

com a mare/pare  o  tutor  legal del menor   amb DNI núm. 

....................................................................................................................................................... 

Autoritzo a l’Ajuntament de Quart amb NIF P1715100B al tractament de les meves dades personals 

que han sigut facilitades en els formularis de sol·licitud i en qualsevol altre document normalitzat. 

Aquestes s’incorporaran en els corresponents fitxers i seran tractats amb la finalitat de la gestió, 

servei i tràmits que es requereixin a efectes de relació laboral amb la Corporació, tal i com ho disposa 

la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia de drets digitals. 

Es pot revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, en el termes que estableix la legislació vigent, adreçant un escrit 

a l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Quart, plaça de la Vila, 2 17242 Girona, o bé enviant 

un correu electrònic a: ajuntament@quart.cat. 

 

 

Quart, a _________ de _____________ de 2022. 

  

 

 

 

Signatura del/la interessat/da     Signatura pare/mare/Tutor/a legal 

 

 

mailto:ajuntament@quart.cat


 

 

 

AUTORITZACIÓ DE LA MARE/PARE O TUTOR LEGAL DE CONFORMITAT 

DE QUE EL MENOR PRESENTI SOL·LICITUD D’OFERTA TEMPORAL DE 

TREBALL 

 

 
Jo,..........................................................................................................................................................

......, amb DNI  núm. 

…........................................................................................................................................., 

actuant com a mare/pare o tutor legal  del menor ..............................................................................    

amb DNI núm. 

.............................................................................................................................................. 

 

AUTORITZO: 

 

A que es pugui presentar a l’oferta d’ocupació del projecte “Brigada Jove 2022” de l’Ajuntament de 

Quart. 

 

 

 

 

Quart, a _________ de _____________ de 2022. 

 

 

 

 

 

Signatura pare/mare/Tutor/a legal: 

 

 



 

 

 

Informació sobre el tractament de dades personals 

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
Identitat: Ajuntament de Quart 
Adreça postal: Plaça de la Vila, 2,  Quart,   17242 
Correu electrònic: ajuntament@quart.cat 
Telèfon: 972469171 
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  ajuntament@quart.cat o Plaça de la Vila, 2 Quart 
17242 

 
FINALITAT DEL TRACTAMENT 
Tramitar la vostra sol·licitud.  

  

CONSERVACIÓ DE LES DADES 
Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat 
per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar 
d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de 
conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria 
Documental de Catalunya. 

  

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT 

1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el 
tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament. 

2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques. 

3.Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

  

COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS 
No es cediran les vostres dades personals a tercers, llevat d'obligació legal. 

  

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 
No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals.  

  

EXERCICI DE DRETS 
De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així 
com a rectificar les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres 
dades personals siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació 
particular, llevat dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD. 

Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, 
quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de 
supressió no procedirà en els casos previstos per l'art. 17.3 del RGPD, entre ells, quan el 
tractament sigui necessari pel compliment d'una obligació legal o pel compliment d'una missió 



 

 

 

realitzada en interès públic o en l'exercici de poders conferits al responsable del tractament. Quan 
concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de legitimació. 

També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del 
RGPD. En aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar 
reclamacions. 

  

Com podeu exercir els vostres drets? 

Per escrit adreçat al Ajuntament de Quart i Plaça de la Vila, 2, Quart ,  17242 o bé, mitjançant 
formulari electrònic disponible a la seu electrònica http://www.quart.cat/  o el següent 
ajuntament@quart.cat 

  

Quines vies de reclamació hi ha? 

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una 
reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://seu.apd.cat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seu.apd.cat/

