Llegiu les instruccions al dors

Sol·licitud d’admissió al procés selectiu
OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2017 (TORN LLIURE)

Dades de la convocatòria:

1

Codi convocatòria:

2

4

/

1

Procés
selectiu

7

0

1

Denominació plaça: GRUP PROFESSIONAL A, SUBGRUP A1



Arquitecte

Dades del / de la sol·licitant
Núm. DNI

Cognoms i Nom

Domicili: carrer, núm., pis, porta
Codi Postal

Municipi

Telèfon

Data naixement

Correu electrònic

En cas d’al·legar l’exempció de la prova de català (nivell de suficiència o certificat C), cal indicar:
Document acreditatiu que s’adjunta del coneixement de llengua catalana exigit al procés selectiu:

Jo, sotasignat/da SOL·LICITO ser declarat/da admès/sa a les proves selectives a què es refereix aquest document
i DECLARO que reuneixo les condicions de la base segona de la convocatòria i que són certes les dades que hi consigno.
Barcelona,

de

novembre

de 2017

DADES REGISTRE GENERAL

(Signatura)

SRA. PRESIDENTA DEL CONSORCI DEL NATURAL DE LA SERRA DEL PARC DE COLLSEROLA

Instruccions per emplenar la sol·licitud d’admissió


Abans d’emplenar la sol·licitud llegiu les bases de la convocatòria



Escriviu les dades de la sol·licitud en majúscules



Assegureu-vos que les dades que heu consignat són perfectament llegibles



No ompliu l’espai ombrejat, reservat per al Registre General



No oblideu signar l’imprès



En cas d’aportar presencialment la documentació, caldrà lliurar original i còpia de la instància per al
Registre General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola



Les instàncies hauran d’anar acompanyades, necessàriament de fotocòpia del DNI, de la titulació exigida i, si
s’escau, de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana de la
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o equivalent (nivell de suficiència o
certificat C).

Consideracions importants
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents i a la Base de Dades de persones candidates per al seu
tractament informàtic en el procés selectiu de referència i en aquells altres procediments de contractació que es realitzin dins l’àmbit del Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes
inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
D’altra banda, les persones candidates que facin constar el correu electrònic, donen el seu consentiment a la seva utilització com a mitjà
preferent de comunicació i notificació, de conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics,
sens perjudici del seu dret de revocació.

