Espai reservat per a ús administratiu

Instància
DADES DEL / DE LA SOL·LICITANT

DNI/NIF/CIF

Nom i cognoms o raó social

CODI OFERTA: SEL 10/2019
Domicili: nom de via (número, escala, pis, porta)

C.P. i Població

Telèfon

Fax

Correu electrònic

DNI/NIF/CIF

Representat per

EXPOSA:

Que d'acord amb les bases i convocatòria aprovades per a la creació d'una borsa de treball d'Enginyers/es Tècnics, faig la
declaració responsable de:
1. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per prendre part en la convocatòria i que les dades facilitades
a la relació de mèrits són certes.
2. Que no pateixo cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions corresponents.
3. Que no estic separat/da del servei a l'Estat, l'Administració Local o Autonòmica, per resolució disciplinària ferma.
4. Que no em trobo comprés/a en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat que estableix la legislació vigent
(Llei 53/84, de 26 de desembre) o que me comprometré, si cal, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu
l'art. 10 de l'esmentada disposició.
SOL·LICITA:

Prendre part en les proves selectives per a la creació d'una borsa de treball de la categoria d'Enginyers/es Tècnics

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN

Fotocòpia del DNI
Relació de mèrits segons model normalitzat publicat a la Seu Electrònica
Fotocòpia del nivell de català o del certificat d'equivalència expedit pel centre on es van cursar els estudis
Fotocòpia del títol acadèmic
L'acreditació dels mèrits al·legats a la relació de mèrits i dels requisits exigits a la convocatòria es realitzarà d'acord amb l'establert en el
punt 8 , mitjançant fotocopies compulsades que ho acreditin.
Signatura
Viladecans,

de

de 20

SR. ALCALDE / PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS

Restablir
Imprimir

D'acord amb el que estableix l'Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, us informem que les dades facilitades seran incloses en un
tractament de dades responsabilitat de l'Ajuntament de Viladecans, les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Disposeu
de tota la informació a la Política de Privacitat de Dades Personals al lloc web de l'Ajuntament.
Els terminis de conservació de la informació són els definits al Quadre de Classificació Documental.
Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d'un escrit dirigit
al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: C/ Jaume Abril, núm. 2. 08840 Viladecans
Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
C. Jaume Abril, 2. Apartat de correus núm. 1. 08840 Viladecans. Tel. 936 351 800. Fax 936 370 402. www.viladecans.cat - aj-viladecans@viladecans.cat

