Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal
Dades de la convocatòria
BOPT CVE 09082 de data 01/12/2020
Denominació de les places/lloc de treball
✘

Torn:

Tècnic Turisme. Grup A2.

X Lliure

Promoció interna

Procediment de selecció:

X Concurs oposició

Oposició

Concurs

Dades personals
Primer cognom

Segon cognom

NIF/document acreditatiu de nacionalitat

email

Adreça l'efecte de notificacions

Municipi

Província

Nom

Nacionalitat

Número – Escala - Bloc- Pis-Porta

Codi postal

Telèfons de contacte

Documentació que s'adjunta amb la sol·licitud (marqueu amb una creu la documentació que adjunteu)
NIF / document acreditatiu de la nacionalitat
Titulació exigida per la convocatòria
Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits en la convocatòria
Currículum professional amb els justificants acreditatius dels mèrits al·legats
Informe vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS, a data de presentació de la sol·licitud
Informe dels períodes de desocupació emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat OTG a la data de presentació de la sol·licitud
Inscrits com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Declaracions:
Que no estic inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de
qualsevol administració pública.
Que tinc capacitat funcional per a l'exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada.
Que no estic en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent.

IMPORTANT:
CONSULTAR ELS REQUISITS DELS ASPIRANTS, TANT GENERALS COM ESPECÍFICS
A LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA

DEMANO: que m'admeteu a la convocatòria d'aquesta sol·licitud

Roquetes,

del 2020

De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals proporcionades
són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Roquetes.
Responsable
Ajuntament de Roquetes, Av. Diputació, s/n 43520 Roquetes. Telèfon 977
501511.
Delegat de protecció de Av. Diputació, s/n 43520 Roquetes. Telèfon 977 501511. Adreça electrònica :
dades
dpd@roquetes.cat.
Finalitat

La gestió de la seva sol·licitud en la participació en el procés selectiu.

Legitimació

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).

Procedència dades

De les persones físiques que presenten la documentació al registre.

Destinataris dades

L'Ajuntament de Roquetes, les dades no es cediran a tercers, tret que sigui
obligació legal.

Drets de les persones
interessades

En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació
d’una sol·licitud a les oficines municipals, o a través del tràmit telemàtic
disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu
enviar un correu electrònic a: dpd@roquetes.cat

(signatura)

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Roquetes

