Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Recursos Humans

SOL·LICITUD PER PRESENTACIÓ A PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

En/na______________________________________________________ amb adreça
a____________________________________________________________________
de__________________________________________, CP_____________________
telèfon______________________, correu electrònic___________________________
i DNI__________________________, amb la present:
EXPOSO:
Que reuneixo els requisits establerts a la base segona de la convocatòria per cobrir
una plaça de __________________________________________________________
d’aquest Ajuntament, i que acredito mitjançant la documentació següent:

□ Currículum i fotocòpia del DNI
□ Certificat acreditatiu del nivell de català exigit en aquesta convocatòria
□ Fotocòpia compulsada del títol i dels mèrits que al·lego
□ Informe vida laborals
□ Contractes laborals
□ Declaració jurada de no haver estat inhabilitat per sentència ferma per a
l’exercici de les funcions públiques

□ Resguard d’haver pagat els drets d’examen
□ Carnet de conduir ( si escau)
□ Projecte en sobre tancat i per triplicat exemplar ( si escau)
□ Altres
Que em comprometo a prestar jurament o promesa de conformitat en allò que preveu
el Reial Decret 707/1979 del 5 d’abril.
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Per tot això
DEMANO:
Ser admès a les proves de selecció per cobrir una plaça de
_____________________ d’aquest Ajuntament.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Finalitat

Convocatòria per al desenvolupament de les proves selectives

Legitimació

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està legitimat per al tractament de les dades conforme al
que estableix l’article 6.1e) del RGPD i 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Destinataris

No es cediran dades a tercers excepte les previstes a les Bases Reguladores, a la convocatòria
o obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar, suprimir les seves dades, limitar-ne el tractament, exercir l’oposició i sol—
licitar la portabilitat, conforme al que estableixen les Bases Reguladores.

Informació
addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a les Bases que
regiran la convocatòria per al desenvolupament de les proves selectives per a generar una
borsa de treball de Tècnic/a de noves tecnologies i informàtica.

Sant Pere de Ribes, ____ de _______________________de 20__ (signatura)
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