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SOL·LICITUD per a participar a la Convoca-
tòria per a la selecció d’una plaça d’Auxiliar 
per a la Llibreria de la Fundació Es Baluard 
Museu d’Art Contemporani de Palma

Nom i llinatges: 

Data de naixement:

DNI:

Domicili:

Telèfon: 

Correu electrònic:

EXPÒS:

1. Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball d’Auxiliar per a la 
Llibreria de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma i estic interessat/da en po-
der-hi accedir amb les condicions de treball que s’hi exposen.

2. Que declaro estar en possessió de tots i cada un dels requisits i condicions exigides que figuren a les 
bases de la convocatòria, així com la veracitat de totes les dades i documentació aportada.

3. Que adjunt la documentació següent:
- Fotocopia del DNI, NIE o passaport.
- Documentació acreditativa de la titulació exigida en les bases.
- Documentació acreditativa de l’experiència laboral exigida en les bases.
- Documentació acreditativa dels nivells de coneixements d’idiomes exigits en les bases.
- Documentació o justificació acreditativa dels mèrits al·legats.
- Per a les persones aspirants amb discapacitat, el certificat acreditatiu del grau de discapacitat, així 

com el certificat d’aptitud expedit per la Direcció General de Dependència o per un organisme públic 
equivalent, sobre les condicions personals d’aptitud per exercir les funcions corresponents al lloc de 
treball convocat i que ha d’expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals 
del lloc de feina, mitjançant, si escau, les adaptacions adients.

- Currículum vitae complet, informatiu i descriptiu de la carrera professional portada, amb justificació 
(documental o per hipervincle) de tots i cada un dels seus continguts que hagin de ser valorats.

SOL·LICIT: 

Ser admès/admesa i poder participar en aquest procés de selecció.

Data i signatura, ...................................................., ....... de ........................................de 2022

Informació sobre protecció de dades: El responsable del Tractament és la FUNDACIÓ ES BALUARD, MUSEU D’ART 
CONTEMPORANI DE PALMA, amb domicili a la Plaça de la Porta de Santa Catalina 10, 07012 Palma (Illes Balears). Tots 
els camps són indispensables per a la seva participació en el procés. Tractarem les seves dades per a la seva participació en 
els nostres processos de selecció de personal, en base a la seva candidatura i al nostre interès legítim en gestionar aquests 
processos. Pot revocar el seu consentiment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ 
a la seva retirada. No comunicarem les seves dades excepte obligació legal. Conservarem les dades incloses a la present 
sol·licitud fins a un any i, en tot cas, durant els terminis legals. Té dret a sol·licitar l’accés, la rectificació o supressió, la limitació 
del tractament i la portabilitat de les seves dades, així com a oposar-se al seu tractament i a presentar una reclamació 
davant d’una autoritat de control. Pot contactar amb nosaltres en el nostre domicili. Més informació a www.esbaluard.org.


