Ref: S/mc

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ ALS PLANS D’OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

Cognoms i Nom …
NIF…

Telèfon …

Domicili (carrer, núm, pis i porta) …
Municipi …

Codi Postal …

Data de naixement …

Nacionalitat …

Sexe (H/D) …

E X P O S A:
Que assabentat/da de la convocatòria de l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la contractació de
personal en el marc dels Plans Ocupacionals, subvencionats per la Diputació de Barcelona,
segons bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 17 de maig de
2017.
Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que en la
data en què expira el termini per a la presentació de sol·licituds reuneixo les condicions exigides
a la convocatòria.
SOL·LICITA:
Que es tingui per presentada la documentació que s’acompanya i sigui admès/sa al procés
selectiu per cobrir la/les plaça/ces:

□
□
□
□
□
□

Auxiliar administratiu/va
Tècnic/a auxiliar de Turisme
Educador/a Social
Oficial Primera
Conserge
Peó

Documentació annexa (d’acord amb les bases de la convocatòria)
_ Currículum Vitae, actualitzat
_ NIF (espanyols) o altres documents d’identificació personal.
_ Fotocòpia del full d’inscripció a l’OTG
_ Fotocòpia del carnet de conduir, si s’escau
_ Acreditació de la titulació requerida, per participar en el procés
_ Còpia de l’informe de vida laboral

Declaro que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que
en la data en què expira el termini per a la presentació de sol·licituds reuneixo totes les
condicions exigides a la convocatòria a que fa referència aquest procés selectiu i puc acreditarles documentalment.

Canet de Mar,

de

de 2017

(Signatura).

SENYORA ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

De conformitat amb allò que disposa l’art. 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, s’informa que les seves dades personals seran incloses en el fitxer
anomenat Selecció de Personal, del qual n`és responsable l’Ajuntament de Canet de Mar. Així mateix,
s’informa que la finalitat d’aquest fitxer és la gestió de la selecció de personal, i que les vostres dades no
seran cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei.
Les vostres dades són recollides i seran tractades durant 2 anys a comptar des de la contractació de la
persona que guanyi el concurs.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades i a oposar-vos al seu
tractament, dirigint-vos al Registre General de l’Ajuntament, al carrer Ample, 11, tot adjuntant còpia del
vostre DNI o document identificatiu.

