Nom i cognoms/Raó social: ________________________________________________________
DNI/CIF: __________________ Telèfon: ___________________
Adreça: ______________________________________________
CP i població: ___________ - ____________________________
SÍ
NO Vull rebre comunicacions/notificacions electròniques
relacionades amb aquest tràmit. Correu electrònic: _________________________________
Representant
DNI: ____________________ Nom i cognoms: _________________________________________
EXPOSO:
Que assabentat/da de la convocatòria pública per cobrir un lloc de treball vacant, peó brigada serveis
municipals, de data 28/02/2020;
Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions de capacitat i requisits especificats en aquesta convocatòria,
Que aporto la documentació sol·licitada,

DECLARO I JURO
- Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques. No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que
impedeixi l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.
- No haver estat inhabilitat, sanció disciplinària i/o separat del servei de qualsevol de les administracions
públiques.

Per això,
SOL·LICITO:
Optar al lloc de treball vacant de peó de la brigada de serveis municipals.

Documentació aportada:
Fotocòpia del DNI o passaport.
Currículum, vida laboral i mèrits que es vulguin acreditar.
Fotocòpia de la titulació requerida.
Fotocòpia carnet de conduir.
Fotocòpia dels mèrits que es vulguin acreditar.
El nivell bàsic A2 de Català, s’acredita amb la titulació d’ESO i/o EGB, o certificat de la Direcció Gral. De
política lingüística.
CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D'acord amb el que estableixen el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), l'informem que tractarem les seves dades únicament per als
processos de selecció de personal realitzats per l'entitat. Les dades proporcionades es conservaran durant un màxim de 24 mesos.
Aquestes SE CEDIRAN al centre de formació professional/col·laborador en el procés de selecció, prèvia conveni. A més l'informem que
l'entitat NO prendrà decisions automatitzades.
Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió o
oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat.
Per a això podrà enviar un e-mail a: dpd@vallfogona.net o dirigir un escrit a AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER C/ MAJOR, 29
- 25680 - VALLFOGONA DE BALAGUER - LLEIDA
A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o
presentar una reclamació.
CONSENTIMENT
Tractarem les seves dades únicament per aquest procés de selecció de personal. A continuació podrà acceptar la finalitat marcant la
casella, tingui en compte que el tractament de les seves dades és necessari per a realitzar aquesta selecció de personal, en el cas de NO
consentir el tractament, aquesta selecció seria inviable.
[ _ ] Si accepta el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat marqui aquesta casella.

Signatura:

Data:

Dades identificatives del responsable:
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER, P2530100C, C/ MAJOR, 29 - 25680 - VALLFOGONA DE BALAGUER - LLEIDA,
973432008
Ajuntament de Vallfogona de Balaguer

Telèfon: 973 432 008

ajuntament@vallfogona.net

