En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessat que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament amb la finalitat de procedir a la sol·licitud realitzada.
Així mateix s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a: Ajuntament d’Ascó. Carrer de l’Hospital núm. 2 , 43791 Ascó.

AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)

INSTÀNCIA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ, AMB CARÀCTER TEMPORAL
DE PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL

Dades de la persona sol·licitant
Cognoms

Nom

Domicili. Carrer

núm.

Municipi i Província

Telèfon de contacte

pis

C.P.

DNI / NIE

Adreça electrònica:

A la vista de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter temporal de
places de vigilant municipal, mitjançant el sistema de concurs oposició.
EXPOSO:
Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a la segona, de les que regeixen el procés selectiu.

SOL·LICITO:
Ésser admès al procés selectiu

S’adjunta a la present, la següent documentació:
Fotocòpia del document nacional d’identitat.
Acreditació de la titulació exigida a la Base segona apartat b)
Declaració jurada de complir les condicions exigides a la Base segona apartat d) i e)
Acreditació de posseir el permís de conducció de la classe “B” contemplat a la Base segona apartat f)
Acreditació, si escau, de posseir el nivell de català contemplat a la Base segona apart g)

RELACIÓ DE MÈRITS AL·LEGATS I ACREDITACIÓ DELS MATEIXOS (S’HAURAN D’ACREDITAR DINS
DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES, D’ACORD AMB LA BASE TERCERA I SISENA (FASE DE
CONCURS)
Autoritzo a l’Ajuntament d’Ascó per a que se m’enviïn notificacions i/o comunicacions per mitjans electrònics*.
Signatura

Data

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ
* Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans
electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al
contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

