SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL
– TÈCNIC D’ARXIU1 DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Exp:____________

* Denominació de la plaça ofertada:____________________________________________
Sistema d’accés: Torn lliure:
2 DADES PERSONALS
Nom i Cognoms

________ ____________________________________DNI _______________

Edat _______ Adreça ____________________________________________ Codi Postal _____
Població ____________________________________ e-mail __________________________
Telèfon fix ___________________ Telèfon mòbil ____________________

REPRESENTANT (SI S’ESCAU)
Nom i Cognoms.______________________________________________________ DNI_______________________
3 DECLARACIONS
- Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria, acceptant les bases i les obligacions que se’n deriven.
- Tinc capacitat funcional per acomplir les tasques del lloc de treball que es tracta.
- No he estat condemnat per cap delicte. No he estat inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni he estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració
pública.
- No pateixo cap malaltia ni estic afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
- No em trobo afectat per causa d’incompatibilitat establerta per la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques i d’acord a
allò establert als arts. 321 i següents del Decret 214/90, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals, ja que no exerceixo cap altra activitat.
- No trobar-me incurs en cap de les causes d’incapacitat especifiques a la vigent legislació de règim local.
- Autoritzo la cessió a l'Ajuntament de Ripollet de les dades següents: nom, cognoms i número de DNI, perquè siguin publicades al tauler d’edictes de l’OAC i al web de l'Ajuntament, en tot
allò que estigui relacionat amb la convocatòria de referència (llistes d’admesos i exclosos, així com puntuacions de les proves), en cas contrari s'ha de comunicar per escrit.

-Estic exempt de la prova de català ja que tinc el títol del nivell: _________________
4 DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA (original)
Currículum que haurà de contenir les dades que es valorin.
DNI
Títol acadèmic exigit per prendre part a la convocatòria , o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició.
Certificat acreditatiu del nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent
Justificant de pagament de la taxa d’inscripció al procés selectiu. (25 €).
Document d’apoderament, en cas d’actual mitjançant representant.

5 SOL·LICITO
Prendre part en el procés selectiu referenciat *
L’Ajuntament de Ripollet és responsable del tractament de les dades i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els següents criteris:
Finalitat: registre de les instàncies presentades als efectes de participar en el procés selectiu, incorporar les dades dels interessats i/o dels seus representants en el programa de gestió
d’expedients als efectes que puguin correspondre.
Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del compliment d’interès o exercici de poders públics.
Destinataris: òrgan administratiu competent.
Conservació: Les dades personals proporcionades es mantindran sempre en els sistemes de registre de dades de l'Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats en virtut de l'art. 6.1 RGPD,
excepte en casos que es sol·liciti pel propi interessat la supressió de les seves dades, les quals s'esborraran dels sistemes d'informació d'aquests ens.
Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Carrer Balmes 4, Ripollet) o
per registre electrònic al web municipal www.ripollet.cat.
Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com amb llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.
Autoritzo a l’Ajuntament de Ripollet a fer consultes a d’altres Administracions Públiques, per tal de comprovar la veracitat de les dades relacionades amb aquest expedient.
Vull rebre comunicacions electròniques referents a aquesta sol·licitud

Ripollet, ____ de ____________ de 2019
Il.lm.Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Ripollet

