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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ DE
QUINZE PLACES D’ADMINISTRATIU/IVA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1,
VACANTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA,
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms*

DNI / Passaport/NIF/NIE*

Adreça*
Província*

Telèfon mòbil*

Codi Postal*

Municipi*

Telèfon fix

Adreça electrònica*

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms*

DNI / Passaport/NIF/NIE*

Raó social
Adreça*
Província*

Telèfon mòbil*

Codi Postal*

Municipi*

Telèfon fix

Adreça electrònica*

D 'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i
altra legislació vigent, AUTORITZO l'Ajuntament de la Garriga que m'enviï notificacions electròniques en
relació amb aquesta sol·licitud.
Se m’ha informat que aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la
documentació que l’acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius.
*Camps que s’han d’emplenar de manera obligatòria
Declaro sota la meva responsabilitat que:
1. Accepto les bases generals i específiques de la present convocatòria.
2. Reuneixo les condicions exigides a les bases generals i específiques de la present convocatòria i que totes
les dades aportades a la sol·licitud són certes.
3. Accepto l’obligació de comunicar a l’Ajuntament de la Garriga qualsevol variació que pogués produir-se
d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent.
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
DNI o passaport
Currículum vitae actualitzat
Títol acadèmic exigit a les bases
Certificat de nivell C1 de català o equivalent
Certificat ACTIC nivell mitjà, qui en disposi, per estar exempt/a de fer la prova d’ofimàtica
Justificant d’haver abonat els drets de procediment establerts a l’Ordenança Fiscal

Si la persona interessada ja ha aportat documentació anteriorment a qualsevol administració pública
haurà d’indicar en quin moment i davant de quina administració va presentar l’esmentada
documentació de manera que l’Ajuntament de la Garriga pugui sol·licitar-la:
Document:

Administració:

Data:

Document:

Administració:

Data:

Document:

Administració:

Data:

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Us informem que les dades personals facilitades en aquesta sol·licitud seran objecte de tractament per la unitat
administrativa a la qual correspongui el coneixement i la gestió de l’assumpte, d’acord amb la política de
protecció de dades de l’Ajuntament de la Garriga. La base jurídica del tractament ve determinada per al
compliment d’una missió feta en interès públic, exercici de poders públics i compliment d’obligació legal, prevista
a l’article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament de les dades personals, l’Ajuntament de la
Garriga posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades. Tot i que per aquesta via obtindreu
la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (APDCAT).
Les dades, quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la recollida, es conservaran seguint les
instruccions de gestió documental i arxiu de l’Ajuntament de la Garriga. Així mateix, no se cediran a persones
físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment, si no és que, per motiu d'una denúncia,
s'hagin de facilitar als cossos de seguretat, o si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament de les vostres dades a la Seu electrònica i presencialment
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
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