CONSELL COMARCAL
DEL MONTSIÀ
(instruccions al dors del full)

- ANNEX II SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Número de la convocatòria:
Denominació de la convocatòria:
Torn:
Lliure
Promoció interna
Procediment de selecció:
Oposició

Concurs-oposició

Concurs

DADES PERSONALS
Cognoms, nom:
NIF/NIE:
Adreça a efectes de notificacions:
Codi postal:
Correu electrònic:

Data naixement:
Municipi:
Telèfon de contacte:

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu amb una creu la documentació que adjunteu)
NIF/NIE
Titulació exigida per la convocatòria o superior
Certificat acreditatiu dels coneixements de la llengua catalana exigit en la convocatòria
Certificat acreditatiu dels coneixements de la llengua castellana (en el cas dels estrangers)
Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals (segons bases específiques)
Carnet de conduir, B1 (segons bases específiques)
Informe de vida laboral o certificats d’empresa
Documentació acreditativa dels mèrits
Altres documents:
SOL·LICITO ser admès a les proves selectives a què es refereix aquesta sol·licitud i DECLARO
que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo les condicions
exigides en la convocatòria. Així mateix, em comprometo a provar documentalment totes les
dades que apareixen en aquests sol·licitud.
Adaptacions necessàries per a la realització de les proves:

Signatura

Lloc i data
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Instruccions generals
-

Abans d’emplenar la sol·licitud llegiu les bases de la convocatòria.

-

Escriviu les dades de la sol·licitud en majúscules i assegureu-vos que les dades
resulten llegibles.

-

Empleneu totes les dades i no us oblideu de signar l’imprès.

-

Recordeu que la presentació telemàtica obliga a presentar aquesta sol·licitud, com a
document adjunt, degudament signada.

-

Marqueu l’apartat “Adaptacions necessàries per a la realització de les proves” en cas
de necessitar-ho i indiqueu quina adaptació preciseu.

Instruccions per emplenar la sol·licitud
-

En l’apartat “número de la convocatòria” consigneu el codi que figura a l’encapçalament
de les bases de la convocatòria.

-

En l’apartat “denominació de la convocatòria”, “torn” i “procediment de selecció” cal que
consigneu el que figura en les bases específiques.

Tractament de les dades
En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor
que totes aquelles dades personals subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud,
així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos
selectius del Consell Comarcal del Montsià s’incorporaran en un fitxer denominat “RECURSOS
HUMANS”, responsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, amb domicili a Pl. Lluís
Companys s/n, 43870, d´Amposta (Tarragona).
La finalitat d’aquest tractament serà la de gestionar i controlar la tramitació i formalització dels
processos de selecció.
Aquestes dades només es transmetran a aquelles terceres persones que resulti necessari per
al compliment de la normativa que regula el procés selectiu (diaris oficials, tauler d’anuncis i
web del Consell Comarcal), i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per
la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas l’aspirant podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com
exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així
com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al CONSELL
COMARCAL DEL MONTSIÀ, Pl. Lluís Companys s/n, 43870, d’Amposta (Tarragona) o bé a
consell@montsia.cat.
Així mateix, també podrà presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de
Dades a dpo@montsia.cat.
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