
DADES PERSONALS

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIA PER A LA BORSA DE BRIGADA-OFICIAL LAMPISTA   
205 - D056

RECURSOS HUMANS

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT

EXPOSO

1. Lliure 3. Valoració en concurs2. Promoció interna 4. Altres

Núm. registre de convocatòria

BOPG núm. DGOC núm. BOE núm.de data de data de data

Cos, escala, subescala i categoria que es convoca:

NIFNom i cognoms
Disminució

ProvínciaMunicipiAdreça

Codi postal Telèfon Correu/e

    Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí No

SOL·LICITO

Ser admès/-esa a la convocatòria esmentada a l'encapçalament.

Signatura:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Que en la data en què expira el termini per a la presentació de sol·licituds, REUNEIXO tots els requisits exigits a les bases de 
la convocatòria esmentada a la capçalera, que COMPLEIXO les condicions exigides per treballar a l’Administració pública i 
les assenyalades especialment a la mateixa convocatòria, que DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades que 
es consignen a la meva sol·licitud, i que ACCEPTO les bases de la convocatòria en la seva totalitat. 
  

Que indico a continuació la documentació que aporto als efectes de ser admès/a en aquest procés selectiu:
Fotocòpia del DNI en vigor

Permís de conduir classe B

Fotocòpia de la titulació exigida

Coneixements de català:Nivell

Salt, 

RRHH7

Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt. 
Finalitat: gestionar els processos de provisió de llocs de treball i de selecció de persones interessades en ocupar llocs de treball oferts.  
Legitimació: consentiment de la persona interessada i missió realitzada en interès públic d'acord amb el Capítol I del Títol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
Destinataris: les dades no es comuniquen a terceres persones. Durant el procés es podran publicar dades identificatives dels participants si així ho preveuen les bases de la convocatòria. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt  
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat. 
  

Pl. Lluís Companys, 1 - 17190 Salt - Tel. 972 24 91 91 - NIF P1716400E                                                                                        

Currículum vitae

Carnet d'instal·lador autoritzat per oficial Electricista

https://www.seu-e.cat/web/salt/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/proteccio-de-dades-192
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SOL·LICITO
Ser admès/-esa a la convocatòria esmentada a l'encapçalament.
Signatura:
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Que en la data en què expira el termini per a la presentació de sol·licituds, REUNEIXO tots els requisits exigits a les bases de la convocatòria esmentada a la capçalera, que COMPLEIXO les condicions exigides per treballar a l’Administració pública i les assenyalades especialment a la mateixa convocatòria, que DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades que es consignen a la meva sol·licitud, i que ACCEPTO les bases de la convocatòria en la seva totalitat.
 
Que indico a continuació la documentació que aporto als efectes de ser admès/a en aquest procés selectiu:
RRHH7
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: gestionar els processos de provisió de llocs de treball i de selecció de persones interessades en ocupar llocs de treball oferts. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada i missió realitzada en interès públic d'acord amb el Capítol I del Títol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Destinataris: les dades no es comuniquen a terceres persones. Durant el procés es podran publicar dades identificatives dels participants si així ho preveuen les bases de la convocatòria.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat.
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