PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS SELECTIUS
PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS

SERVEI D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
Nom i Cognoms* / Nombre y apellidos*

Registre d'entrada general

2018-013 v01020 1/1

Data de naixament / Fecha de nacimiento

Document Identificatiu* / Documento Identificativo*
DNI

Document Identificatiu / Documento Identificativo

Nom i Cognoms del representant* / Nombre y apellidos del representante*

DNI
Tipus Via / Tipo vía

Num*

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio (a efectos de notificación)

Escala/Escalera

Pis-Porta/Piso-Puerta

Carrer - Calle

Codi Postal*/Código Postal

Població* / Población

Província/Provincia

Barcelona
Telèfon / Teléfono

Edat / Edad

Correu electrònic / Correo electrónico

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en

aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.

Oposició / Oposición
Concurso / Concurso

Lliure / Libre

Intern/a / Interno/a

Concurs-Oposició / Concurso-Oposición
Borsa de treball / Bolsa de trabajo
Concurs Mèrits entre Administracions Locals / Concurso Méritos entre Administraciones Locales
Proves contractes temporals/interins / Pruebas contratos temporales/interinos
Mobilitat interna / Movilidad interna
Plaça/Lloc / Plaza/Puesto

S'adjunta documentació / Se adjunta documentación

SÍ

NO

Per la present sol·licito prendre part en el procés selectiu indicat anteriorment, manifestant reunir tots i cadascun dels requisits especificats en les bases que
regeixen el procés selectiu convocat i en comprometo, en cas d'ésser nomenat/ada, a presentar promesa o jurament d'acord amb el Decret 359/1986, de 4
de desembre / Por la presente solicito tomar parte en el proceso selectivo indicado anteriormente, manifestando reunir todos y cada uno de los requisitos
especificados en las Bases que rigen el proceso selectivo convocado y me comprometo, en caso de ser nombrado/ada, a presentar promesa o juramento de acuerdo con el Decreto
359/1986, de 4 de diciembre.

Autoritzo a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat a consultar i obtenir les dades relatives als antecedents penals per delictes sexuals a les plataformes
d'intermediació de dades habilitades a tal efecte per les diferents administracions públiques / Autorizo al Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat a consultar y

obtener los datos relativos a los antecedentes penales por delitos sexuales a las plataformas de intermediación de datos habilitadas a tal efecto por las diferentes administraciones
públicas.

SÍ

Dono el meu consentiment per al tractament de dades de caràcter personal necessàries en el procés selectiu / Doy mi consentimiento para el tratamiento de datos
de carácter personal necesarios en el proceso selectivo.

SÍ

De confomitat amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la
presentació d'aquesta sol·licitud comporta el consentiment de la persona interessada als efectes de que la administració municipal pugui realitzar les
consultes o obtenir els documents que ja constin en qualsevol administració pública que puguin ser rellevants en relació amb l'expedient en tràmit,
electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistems electrònics
habilitats a l'efecte. / De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, la
presentación de esta solicitud comporta el consentimiento de la persona interesada a los efectos de que la administración municipal pueda realizar las consultar o obtener los
documentos que ya consten en cualquier administración pública que puedan ser relevantes en relación con el expediente en trámite, electrónicamente a través de sus redes
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

M'oposo a la consulta de les meves dades / Me opongo a la cosulta de mis datos
DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS

* Camps de compliment obligatori

Signatura / Firma

Esplugues de Llobregat,

* Campos de cumplimiento obligatorio

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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