SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS LLIURE, DE 1
TÈCNIC/A COORDINADOR/A D’EQUIP D’AGENTS CÍVICS A CÀRREC DE LA SUBVENCIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA D’ACCIONS QUE FOMENTIN LA REACTIVACIÓ OCUPACIONAL I
ECONÒMICA DEL CAMP DE TARRAGONA, LES TERRES DE L’EBRE I EL BAIX PENEDÈS DERIVADA DE
LA COVID-19.

Primer cognom

Segon cognom

Nom

NIF

Data de naixement (dd/mm/aaaa)
/

/

Nacionalitat:
Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

De conformitat a l’establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics i altra legislació vigent, AUTORITZO expressament a l’Ajuntament de Calafell, en relació amb aquesta
sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant l’ús de: (marqueu el que procedeixi)

 No autoritzo

 Al telèfon mòbil

Plaça:

Tècnic COORD EQUIP

Accés:

LLIURE

 Currículum vitae actualitzat

 A l’adreça electrònica

Sistema de selecció: Concurs

 Copia del DNI
 Còpia de LA TITULACIÓ EXIGIDA A LES BASES
 Si s’escau Còpia CERTIFICAT DE PRESTACIONS DEL SEPE
 Si s’escau Còpia CERTIFICAT DE DISCAPACITAT
 Acreditació del coneixement del nivell de català exigit a les bases :  Sí

 No

 Còpia de la documentació acreditativa dels mèrits avaluables
ATENCIÓ:
S’ha d’adjuntar la documentació que acrediti els requisits i els mèrits al·legats juntament amb aquesta
sol·licitud.
No es tindran en compte els mèrits i/o requisits al·legats, però no acreditats tal i com determinen les bases
de la convocatòria. En tot cas, s’estarà al que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que
reuneixo els requisits i condicions necessàries exigides en la convocatòria d’aquestes bases, per la
qual cosa, DEMANO ésser ADMÈS/ADMESA al concurs convocat a que fa referència aquesta
sol·licitud, comprometent-me a provar documentalment tot el que declaro.
Calafell, ___ de ____________ de 2020
Signat: ___________________________________________

AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels
drets digitals, les dades personals que facilitin les persones participants en les seves sol·licituds de participació, així com en altra
documentació que pugui aportar i, si s’escau, les que es puguin general com a conseqüència de la seva participació en aquesta
convocatòria, s’inclouran en el fitxer automatitzat del registre de documents i en la base de dades de la Unitat Administrativa
de Gestió Interna de l’Ajuntament de Calafell per fer-ne el tractament informàtic per a les finalitats que s’hi preveuen, i podran
ser cedides d’acord amb la normativa aplicable. Les persones participants podran exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació, portabilitat i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant sol·licitud expressa adreçada al
Delegat de protecció de dades, al correu dpo@calafell.org

SI / NO autoritzo l’Ajuntament de Calafell a fer ús de les dades personals facilitades en els processos selectius o procediments
de contractació que consideri oportú, dins l’àmbit de l’Ajuntament, organisme autònoms dependents i consorcis participats

