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1. DADES PERSONALS
DADES

DEL

SOL·LICITANT

En/Na ..................................................................................................... , amb
NIF/CIF ........................... Població ............................................ CP( .................. )
Adreça......................................................... ................. ................................
Dades contacte: Telèf. fix: ..................... Telèf. mòb. ........................................
Adreça

electrònica............................... @ .........................................................

DADES DEL REPRESENTANT (en cas que presenteu aquest formulari en nom d’una altra persona)
En/Na ..................................................................................................... , amb
NIF/CIF ........................... Població ............................................ CP( .......... ....... )
Adreça......................................................... ................. ................................
Dades contacte: Telèf. fix: ..................... Telèf. mòb. ........................................
Adreça

electrònica............................... @ .........................................................

És necessari marcar aquesta casella si s’ha de comunicar la resposta al representant.

2. EXPOSO
La voluntat de participar en el procés de selecció de la plaça subvencionada d’Auxiliar de
Gestió per a la recepció de serveis socials del programa “Pla de reactivació per a l’ocupació”
en el marc del Catàleg de la xarxa de governs locals de l’any 2020 de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2021.
3. SOL·LICITO
Prendre part en el procés de selecció anteriorment exposat.
Per la qual cosa acompanyo aquesta sol·licitud de la documentació següent:
☐ Original del DNI o targeta de residència amb permís de treball vigent
☐ Original de la titulació exigida
☐ Original del full de demanda d’ocupació de l’Oficina de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
☐ Acreditació original dels coneixements de llengua catalana (nivell C)
☐ Currículum Vitae.
☐ Informe de vida laboral actualitzat.
☐ Qüestionari de preselecció
Altres documents aportats: .....................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Corbera de Llobregat, ...............de/d' .............................................de 20.....
Signatura

AUTORITZO a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè accedeixi a
. les meves dades i els antecedents que constin en fitxers d'altres
administracions públiques i que calguin per a la tramitació i resolució
d’aquesta sol·licitud. Així mateix, autoritzo que aquestes dades siguin
comunicades a les administracions públiques que així ho sol·licitin.
Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐
AUTORITZO aquest Ajuntament perquè les notificacions relacionades amb
aquesta sol·licitud em siguin trameses, amb plens efectes alliberadors,
utilitzant mitjans electrònics a través de la plataforma e-NOTUM, accessible
des del web municipal www.corberadellobregat.cat
Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐

Al dors hi trobareu informació sobre la normativa de protecció de dades de caràcter personal

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Informació important

És obligatori emplenar tots els camps de la sol·licitud. Per què?
Perquè l'article 66 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions
públiques estableix que les sol·licituds que es formulin a l'Administració han de contenir les
dades que s'assenyalen al formulari.
Quin tractament rebran les vostres dades personals?
Base jurídica del tractament: Es determina de conformitat amb l’article 6 del Reglament
General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679 i el Registre d’Activitats de
Tractament de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a la seu electrònica municipal.
Finalitat del tractament: Gestió del foment de l’ocupació en el municipi i formació de persones
aturades.
Conservació de les dades: Les dades personals són conservades el temps necessari per
acomplir les finalitats legalment establertes.
Legitimació
El tractament de les vostres dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de
l'Ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li
són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi del vostre consentiment, cal
que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa.
Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat?

 Podeu exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si
és el cas, portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (c. La Pau, 4, 08757-Corbera de Llobregat) o la Seu electrònica
(http://seu.corberadellobregat.cat).
Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:
https://seu-e.cat/ca/web/corberadellobregat/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/tramits/informacio-sobre-proteccio-de-dades-personals-gdpr-183

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
El sistema esmentat enviarà un avís a l'adreça de correu electrònic i/o al mòbil que figura en
aquesta sol·licitud.
L'accés a les notificacions electròniques es pot efectuar mitjançant la generació d'una paraula
de pas o mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació incloses en la “Llista
de confiança de serveis de certificació”
Per accedir a les notificacions electròniques no és necessari haver rebut l’avís, hi podeu accedir
si compareixeu a la seu electrònica amb la vostra identificació

