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Nom i cognoms 

 

Domicili 

 

Població         Codi Postal 

 

NIF   Telèfon/s   Correu electrònic 

 

Exposo 

Que compleixo totes les condicions exigides a la base general segona i a la mateixa base de 
les específiques, de les que regulen els processos selectius convocats pel Patronat Municipal 
de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell per a l’estabilització de les places incloses a 
l’Oferta Pública d’Ocupació publicada en el BOPB de data 31/05/2022 i DOGC núm.8679 de la 
mateixa data. 

  D’acord amb la base general 3.5, faig constar que tinc la condició de persona 

discapacitada,  i que necessito les següents adequacions de temps i mitjans materials 
específics per realitzar les proves: 

____________________________________________________________________________ 

Demano 

Que em sigui admesa aquesta sol·licitud, amb tota la documentació adjunta, per poder prendre 
part en el   procés de selecció mitjançant CONCURS DE MÈRITS de 5 places: MONITOR/A 

SOCORRISTA (2 places dedicació completa i 3 places dedicació parcial). 

  2 places dedicació completa    3 places dedicació parcial 

Documents que s’acompanyen 

                   DNI                                                        Titulació requerida    

     Acreditació pagament taxa                    Acreditació nivell català(i castellà si s’escau)  

     Acreditació dels mèrits                           Inscripció en ROPEC 

                          
Martorell, ....... de/d’........................ de 202  

Signatura de la persona sol·licitant 

 

Sr. President del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals   

Base jurídica del tractament  Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)  Informació addicional ampliada a 

“Política de Protecció de Dades”   

Responsable del tractament  Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell. 

Finalitat del tractament  Gestionar el dret  de les persones a formular sol·licituds al Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell.   

Exercici de drets dels interessats  D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al 

correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell.  
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