(Espai reservat per a ús administratiu)

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
A PROCÉS SELECTIU
PLANS D’OCUPACIÓ
■ SOL·LICITANT
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

Persona jurídica: Nom o raó jurídica

DNIoNIF

Sigla o nom

NIE

Passaport

NIF

Dades del/de la representant (si s’escau en cas que s’aporti el corresponent document d’atorgament de poder de representació)
Persona física: Nom
Primer cognom
Segon cognom
DNIoNIF
NIE

Passaport

Dades a efectes de notificacions
Tipus de via

Nom de la via

Telèfon fix

Número

Pis

Porta

Municipi

Telèfon mòbil

Codi postal

Província
o país

Adreça de correu electrònic

Vull rebre les comunicacions i notificacions relacionades amb aquest procediment via electrònica.
■ CONVOCATÒRIA

PROJECTE

AGENT CIVIC. PLA OCUPACIÓ COFINANÇAT PER AMB

DOCUMENTACIÓ A CONSIGNAR SEGONS LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA

DNI
Estar en situació d'atur i inscrit/a com a demandant d'ocupació no ocupat/da al Servei d'Ocupació de Catalunya amb
el full de demanda vigent. DONO
Graduat escolar, ESO o equivalent
Llengua catalana: Nivell B2, o equivalent.
Carnet de conduir B
Altra formació
Acreditació experiència laboral
Factors sòcio – laborals a valorar
Unitat familiar amb risc de pèrdua de l’habitatge
Llibre de família per acreditar tenir a càrrec menors d’edat
Acreditar Família monoparental
Membre de la unitat familiar amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
Membre de la unitat familiar amb un grau de dependència
Acreditació de Prestació o subsidi
Inscripció al Servei Local d’Ocupació de Santa Coloma de Cervelló, amb l’expedient actiu, amb anterioritat a la
publicació de la convocatòria
empadronat/da al municipi de Santa Coloma de Cervelló amb anterioritat a la convocatòria

■ DECLARO
Que són certes les dades recollides en aquesta sol·licitud, que reuneixo les condicions exigides per a l’ingrés i especialment les assenyalades en la
convocatòria, comprometent-me a provar les dades que consten en aquesta sol·licitud si em són requerides.
Que no he estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni em trobo en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o
càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés a l’ocupació pública i que em comprometo a comunicar a l’autoritat convocant qualsevol canvi que es
produeixi en aquest sentit en la meva situació personal.
CONSENTEIXO
Que el centre gestor del procés de selecció i nomenament accedeixi a totes les bases de dades de les diferents Administracions públiques, en garantia de
confidencialitat, als efectes exclusius de facilitar la verificació de les dades recollides en aquesta sol·licitud, en les condicions fixades en l’apartat “CONSULTA
DE DOCUMENTS D’ALTRES ADMINISTRACIÓ” d’aquesta sol·licitud.

C.I.F.: P-0824400-F.

C/ Pau Casals, 26-34 08690 Sta. Coloma de Cervelló Tels. 93 645 07 00
e-mail:
scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat

Fax 93 634 01 95

■ CONSULTA DE DOCUMENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS
D’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei 39/1995, els documents i dades que, en qualitat d’interessats, heu d’aportar en aquest procediment
administratiu, seran consultades o obtingudes directament per l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló si han estat elaborades per una altra administració
sempre i quan no formuleu la vostra oposició expressa o els aporteu directament en el moment de presentar la sol·licitud.
En el cas que la documentació o dades requerides en aquest procediment les hagueu aportat anteriorment en qualsevol altra administració, haureu d’indicar
clarament en quin moment i davant de quin òrgan de l’administració vau presentar-lo de forma que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló sol·licitarà
electrònicament aquesta informació.
M’oposo a la consulta de les meves dades

Comunico que les dades o documents següents les/els vaig aportar a:
Document:

Administració:

Data:

.

Document:

Administració:

Data:

.

Document:

Administració:

Data:

.

Document:

Administració:

Data:

.

■ INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Ajuntament
de
Santa
Coloma
de
Cervelló,
CIF
P0824400F,
c/
Pau
Casals,
núm.
26-34,
Tfn.
936450700,
scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat. Podeu contactar amb el/la delegat/da de protecció de dades (DPD) per mitjà de
scc.dpd@santacolomadecervello.cat
Amb quina finalitat tractem les dades personals?
Les dades obtingudes en el procediment d’inscripció i les restants que s’obtinguin durant el procés selectiu es tractaran per organitzar el
procés selectiu, avaluar els candidats i informar de la convocatòria i dels resultats.
Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
El tractament de les dades es porta a terme amb el consentiment inicial de la persona interessada i seguint un procediment en compliment
d’una missió d’interès públic (segons Capítol I del Títol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic).
A qui es comuniquen les dades?
Les dades no es comuniquen a terceres persones excepte les publicacions a butlletins oficials i al tribunal o assessors que participen en el
procés selectiu.
Quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per oferir el servei. S’eliminaran seguint el procediment reglamentari que
regeix per a les administracions públiques.
Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?
Qualsevol persona té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les que
es destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. De manera general les lleis reconeixent a les persones interessades el
dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no
siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En determinades circumstàncies
els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves , dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara
a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.
Com es poden exercir o defensar els drets?
A través del portal de tràmits de la web de l’Ajuntament http://www.santacolomadecervello.cat/ o presentant un escrit al Registre General
de l’Ajuntament. Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (WWW.apd.cat). En qualsevol moment es pot adreçar directament al Delegat de protecció de dades (DPD)
per mitjà de scc.dpd@santacolomadecervello.cat

■

DATA I SIGNATURA

Sol·licito ser admès/a a les proves selectives a què es refereix aquesta sol·licitud i accepto les condicions particulars
recollides en aquesta convocatòria.
_

______________________________,_

, de/ d’

_________ de 2018

El/la sol·licitant o representant legal
Signat

Òrgan destinatari: IL.LM/A SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

C.I.F.: P-0824400-F.

C/ Pau Casals, 26-34 08690 Sta. Coloma de Cervelló Tels. 93 645 07 00
e-mail:
scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat

Fax 93 634 01 95

