AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ

INSTÀNCIA

Av. Montserrat, s/n – 08297
Tel. 93 833 00 21 - Fax. 93 833 11 21
email: castellgali@diba.cat

DADES DEL SOL·LICITANT
NIF

Nom i Cognoms

Direcció

Codi Postal

Telèfon

Municipi

Província

Mòbil

Correu electrònic

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ
� Notificació electrónica al mail: __________________________
 Notificació postal
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
PRIMERA. Que vista la convocatòria anunciada en relació al procediment de selecció
mitjançant concurs per a la selecció de tres peons per a la brigada municipal, declaro que
reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases referides a la data
d'expiració del termini de presentació de la instància.
SEGONA. Que declaro sota la meva responsabilitat conèixer les bases reguladores de la
convocatòria i que són certes les dades que es consignen.
De conformitat amb l'article 77 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i els articles 55 i següents del text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre,
SOL·LICITO que, s'admeti aquesta sol·licitud per al procés de selecció per al llocs de treball
marcat a continuació,
� Peó de la brigada municipal i manteniment dels equipaments esportius (de dilluns a
divendres tardes)
 Peó de la brigada municipal i manteniment de la via pública (de dilluns a divendres
matins)

DOCUMENTACIÓ APORTADA

AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ
Av. Montserrat, s/n – 08297
Tel. 93 833 00 21 - Fax. 93 833 11 21
email: castellgali@diba.cat

DATA I SIGNATURA
A ___________________________, a __________ de __________ de 2019.
El/la sol·licitant,

Signat: _________________
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de dades (RGPD) us informem el
següent:
Ajuntament de Castellgalí
Responsable del tractament
Avinguda Montserrat, s/n, 08297 Castellgalí
Tel.
938330021
Fax
938331121 castellgali@diba.cat www.castellgali.cat
ctgl.dpd@diba.cat
Dades de contacte delegat de protecció de dades
Avinguda Montserrat, s/n, 08297 Castellgalí
Gestió de tràmits municipals
Finalitat del tractament
El tractament és necessari per complir una missió realitzada
Legitimació
en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament (art. 6.1.e) del RGPD
2016/679)
Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte obligació
Persones destinatàries
legal
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimirDrets de les persones interessades
les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva
limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de
l’Ajuntament
o
mitjançant
correu
electrònic
a castellgali@diba.cat (art. 15 a 22 RGPD)
Mentre es mantingui la vigència de la prestació del servei o
Termini de conservació de les dades
de la gestió del tràmit i mentre se’n puguin derivar
responsabilitats d’acord amb la normativa aplicable.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre
Informació addicional
protecció de dades a:
http://www.castellgali.cat/nivells/contingut/titular/protecciode-dades

