EL BRULL
Ajuntament

1. CONVOCATÒRIA
BORSA INFORMADORS/ES L PARC DEL MONTSENY i MUNICIPI DEL BRULL

2. DADES DEL/A SOL·LICITANT
Nom i cognoms
Domicili
NIF
Localitat
CP
Telèfon
Mòbil
Correu electrònic
Fax
Data de naixement
3. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Adjunto la documentació següent (marqueu el que correspongui):
Documentació acreditativa:
 DNI sol·licitant
 Currículum Vitae
Altres documents exigits a les bases específiques de la convocatòria.
 Justificants o documents acreditatiu de l’experiència professional
 Certificats o diplomes de títols i cursos
 Títol d’EGB/ESO, equivalent o superior. Formació professional de 1r grau o titulació equivalent
 Acreditació documental del nivell exigit de català
 Carnet de conduir A1o B
4. DECLARACIONS
Declaro sota la meva responsabilitat:
 No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans
constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni trobar-me en inhabilitació absoluta o especial per
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial en els termes que es preveuen a l’article 56.d) de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 No trobar-me inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que
impedeixi, en el meu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
(En el cas de nacionals d’altres estats).
 No trobar-me en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes a la legislació vigent sobre la
matèria.
 No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les
funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma permanent o transitòria.
El contrasignant sol·licita ser admès a les proves a les que es refereix la present instància i DECLARA
que són certes les dades consignades, i que reuneix les condicions exigides a la convocatòria,
comprometent-se a provar documentalment totes les dades que figuren en aquesta instància.
Lloc i data:
Signatura del/a sol·licitant:.

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves
dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT EL BRULL amb CIF nº P0802600G i domicili
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social en PLAÇA AJUNTAMENT S/N 08559, BRULL, EL (BARCELONA), amb la finalitat de gestionar la instancia. En
compliment amb la normativa vigent, AJUNTAMENT EL BRULL informa que les dades seran conservades durant el termini
legalment establert i que portarem a terme el tractament de les dades en base al consentiment prestat. Amb la present
clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a
totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei
anteriorment esmentat.
El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis
objecto del present contracte.
Li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de AJUNTAMENT EL BRULL, dirigint-se per escrit a
l'adreça de correu dpd.ajelbrull@diba.cat
L’AJUNTAMENT EL BRULL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada,
pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT EL BRULL es compromet a adoptar totes les
mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació,
limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del
consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu
electrònic vergestm@elbrull.cat.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
En últim lloc, AJUNTAMENT EL BRULL informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit
per al tractament de les dades esmentades anteriorment.
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