SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN CONVOCATÒRIA DE
SELECCIÓ DE PERSONAL
Dades de la convocatòria

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL I/O FUNCIONARI INTERÍ PER COBRIR LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A MIG
D’OCUPACIÓ, DE TÈCNIC/A MIG D’EMPRESA I DE TÈCNIC/A MIG D’EMPRENEDORIA PER
L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
Data publicació al
BOPB 21/10/2021 – 10/12/2021
DOGC 13/01/2022

Data límit presentació instàncies
Del 14/01/2022 fins el 02/02/2022

Codi exp. selecció
12/2021/SELECBASES

Exp.
PAC

Document signat electrònicament. Podeu verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el csv 14160674403726470403

Dades personals
1r Cognom

2n Cognom

Nom

NIF/NIE/TIE

Data naixement

Nacionalitat

Domicili
Telèfon

Municipi
Telèfon mòbil

Codi postal

Adreça electrònica

EXPOSO:
Que desitjo concórrer a la convocatòria de referència a l’encapçalament.
Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a la base general quinta de les bases d’aquesta
convocatòria.

DECLARO: (En cas afirmatiu senyaleu amb una X dins del requadre)
Que són certes totes les dades que manifesto.
No pateixo cap malaltia ni tinc cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni
trobar-me en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
Posseeixo la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques.
SOL·LICITO: (Senyaleu amb una X les opcions desitjades)
Ser admès/sa a prendre part en aquesta convocatòria, en el perfil professional següent:
Tècnic/a mig d’ocupació.
Tècnic/a mig d’empresa
Tècnic/a mig d’emprenedoria

DOCUMENTACIÓ que s’adjunta (senyaleu amb una X la documentació aportada):
DNI/NIE o passaport vigent.
Titulació exigida.
Certificat de nivell C1 (antic C) de català.

Montcada i Reixac,

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
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Informació sobre protecció de dades
Responsable
Ajuntament de Montcada i Reixac
Dades de contacte del
delegatpd@montcada.org
DPD
Finalitat
Tramitar i gestionar el procés selectiu
RGPD 679/2016 Art.6.1.b) El tractament és necessari per a execució d'un contracte
RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018 Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de
Base jurídica
poders públics.1. El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el
compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.c)
del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una
norma amb rang de llei.
Destinataris
Procedència
dades
Conservació
dades

No se cediran dades a tercers, tret que sigui d'obligació legal
de

les

de

les

Exercici de Drets

El propi interessat o el seu representant legal
Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i
per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del
tractament de les dades.
Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'atenció ciutadana per exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals.
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