Sol·licitud per participar en la convocatòria d’oferta de treball
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

Adreça
Tipus i nom de via (carrer, plaça)
Codi postal

 DNI /  NIE

Número

Pis

Porta

Població

Dades per a notificacions
Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’hauran de presentar en el termini que s’estableix en les bases de la
convocatòria.
Els anuncis s’exposaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Torre de Capdella i al web: www.torredecapdella.org

Exposo
Que reuneixo les condicions exigides a les bases de la convocatòria per optar a la feina de
convocada per aquest Ajuntament i que són certes les dades consignades, comprometent-me a
provar documentalment totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud.
Documents que s’adjunten
 Currículum vitae documentat i signat per l’aspirant
 Fotocòpia DNI / NIE
 Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social
 Fotocòpia del permís de conduir classe _______
 Fotocòpia de la titulació acadèmica
 Certificació acreditativa del nivell _______ de català
 Declaració responsable de no tenir cap causa d’incapacitat ni incompatibilitat per a prestar
serveis en l’administració pública.
 Altres________________________
Signatura, lloc i data:

Dia

Mes

Any

Les dades de contacte que heu emplenat seran les vies de comunicació que utilitzarem.
Política de protecció de dades de caràcter personal

Alcalde President de l’Ajuntament de la Torre de Capdella

La secció Tràmits de l’Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder
realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en
cada cas.
Aquestes dades s’integren en les corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d’acord amb la legislació o normativa vigent
en cada cas.
L’Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació
de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD
Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a:Ajuntament de la Torre de Capdella, Pl. de l’Ajuntament, 1. 25515 La Torre de
Capdella. Tel. 973663001 Fax. 973663145. ajuntament@torrecapdella.ddl.net. Indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD

Alcalde President de l’Ajuntament de la Torre de Capdella

