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SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ, PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UNA PERSONA PER AL 
PROJECTE BRIGADA JOVE 2022 DE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ 
 
Dades personals: 
 

Nom i cognoms:  

DNI o equivalent:  

Nacionalitat:  

Data de naixement:  

Adreça postal:  

Telèfon mòbil:  

Adreça electrònica:  

 
EXPOSO: 

 
Primer. Que ha estat convocat el procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la 
contractació en règim de personal laboral temporal a jornada completa, d’un lloc de 
treball per a persones joves de 18 a 25 anys empadronats al municipi, per treballar al 
projecte Brigada Jove 2022, de l’Ajuntament de Molló, mitjançant anunci publicat a l’E-
Tauler del web www.mollo.cat i a la pàgina web https://www.mollo.cat/recursoshumans  
  

Segon. Que declaro que conec el text íntegre de les bases reguladores del procés selectiu de 
referència, que les accepto sense reserves i reuneixo les condicions exigides en les bases 
esmentades, i que no pateixo cap malaltia ni estic afectat/ada per cap limitació física o 
psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions del lloc de treball convocat. 
 
Tercer. Que, així mateix, declaro que són certes totes les dades que figuren en aquesta 
sol·licitud, així com la documentació adjunta. 

 
Quart. Que dono el meu consentiment perquè les meves dades personals siguin tractades per 
l’Ajuntament de Molló, amb finalitats de gestió dels processos de provisió de places i de llocs 
de treball i de selecció de persones interessades en ocupar les places i els llocs de treball 
oferts, en el benentès que: 

 
            Aquestes dades no es comunicaran a terceres persones. 
 Es podran publicar dades identificatives dels participants si així ho preveuen les bases de 

la convocatòria. 
 Podré exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud 

de la limitació del tractament adreçant-me a l’Ajuntament de Molló. 
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Per tot això, SOL·LICITO: 

 
Primer. Que s’admeti la present sol·licitud de participació en el procés de selecció, mitjançant 
concurs-oposició, per a la contractació en règim de personal laboral temporal a jornada 
completa, d’un lloc de treball per a persones joves de 18 a 25 anys empadronats al municipi, 
per treballar al projecte Brigada Jove 2022, de l’Ajuntament de Molló. 
 

Segon. Que s’admeti, així mateix, la documentació que s’adjunta a la present sol·licitud: 

□ Currículum vitae. 

□  Fotocòpia del DNI o equivalent. 

□ Fotocòpia del títol graduat escolar en ESO, o de títol acadèmic superior (o resguard 
d’haver abonat els drets per a la seva expedició). 

 
 
 
Localitat:   Data: 
 
Signatura 
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