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DADES DE LA NOTIFICACIÓ
PERSONA A NOTIFICAR
Sol·licitant

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ
Notificació postal

EXPOSA:

Primer: Que havent-se assabentat de la convocatòria per a la selecció de personal mitjançant el sistema de concurs per
cobrir temporalment i a temps complert la plaça d’Agutzil i la creació d’una borsa de treball, publicades al BOP de Lleida
núm. 21 de data 31 de gener de 2020 , i al tauler d'anuncis/seu electrònica municipal. S'adjunta la documentació
acreditativa dels requisits de la convocatòria que es detallen a continuació:

□

Document Nacional d'Identitat (DNI)

□

Titulació requerida a la convocatòria.

□

Mèrits de l'aspirant que s'al·leguin per a la fase de concurs

□

Carnets de conduir B

□

Per a l'exempció de la prova de català: Certificat de nivell intermedi de català (B) o equivalent

(Els documents s'han de presentar mitjançant fotocòpia compulsada)

Segon: Que declaro conèixer les bases generals de la convocatòria per a la selecció cobrir temporalment i a temps
complert la plaça d’Agutzil i la creació d’una borsa de treball, i que crec reunir totes i cadascuna de les condicions
exigides en les bases referides a la data d'expiració del termini de presentació de la instància. Per tot el qual, d'acord
amb l'art. 77.1 del Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol.

SOL·LICITA
Que s’accepti la present sol·licitud juntament amb tota la documentació aportada per poder participar en el concurs
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CARME SEGURA DALMASES (1 de 1)
Secretaria-Intervenció
Data Signatura: 04/02/2020
HASH: 146a51a62d02ae141de87656841d5c0a

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DATA I SIGNATURA
Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes.

A ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El sol·licitant o el seu representant legal,

Signat: _________________

[Il·lm.] SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE ________________.
AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, aquesta Administració li informa que les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la
seva sol·licitud seran incorporats i tractats de forma segura i confidencial en els corresponents fitxers.
La recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici per part d'aquesta Administració de les
funcions i competències atribuïdes legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i
qualsevol altra actuació que es derivi de les relacions jurídic-administratives dutes a terme en aquesta
Administració i de les quals vostè sigui titular; així com la formació i manteniment dels propis fitxers. Si
ho desitja, pot accedir a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seva rectificació,
oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració, Ajuntament d'Artesa
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de Segre,. Oficina d'Atenció al Ciutadà, Pl. de l'Ajuntament, 3 C.P. 25730. Artesa de Segre.

