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INSTÀNCIA SOL·LICITUD PROCÉS SELECCIÓ DE PERSONAL – Anotació  
 

   PERSONA SOL·LICITANT / REPRESENTANT  

Persona sol·licitant: 
Nom i cognoms 

 DNI/NIE:  

Representant: 
Nom i cognoms 

 DNI/NIE:  
 

    

   AVÍS 

Correu electrònic:  Telèfon:  
 

    

   NOTIFICACIÓ 

☐ Electrònica      ☐ En paper 

 
ADREÇA POSTAL (omplir en cas de notificació en paper) 

Adreça:  C.P:  

Població:  Província:  
 

    

   EXPOSA  

  

Assabentat/a de la convocatòria efectuada per aquest Ajuntament per a la selecció d'un informàtic en règim 

d'interinitat dels supòsits de l'art. 10.1 del TREBEP, i reunint tots els requisits exigits en la base segona de la 

convocatòria, accepta íntegrament les bases publicades per les quals s’hi regirà i, en conseqüència 

 

   

   DEMANA 

  

Ser admés/a en la realització de les proves convocades per a la formació d'una borsa d'ocupació. 

 
 

   

 

 

 

 

  DADES I DOCUMENTS PRECEPTIUS (Art 56.1 e i c, 56.2, 59 [Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic] i bases de la convocatòria). 

 
1) ADJUNTA: D’acord amb l’art. 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, amb la present es pressuposa l’autorització a l’Ajuntament per a recaptar pels seus propis mitjans les següents dades, 

excepte en el cas d’oposició expressa.  
 

• Títols universitaris:  Autoritze: SI/NO  Adjunte Còpia: SI/NO . 

• Dades d’identitat: Autoritze: SI/NO  Adjunte Còpia: SI/NO. 

 

2) ADUNTA: Memoria, justificant d´ingrés i resta de documentación a valorar en la fase de concurs.  

 

 

 

 

Signatura                                                                                                                       Picanya    

 

 

 

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Picanya 
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Persona responsable 

del tractament 

AJUNTAMENT DE PICANYA 

Plaça España, 1 – 46210, Picanya, Valencia. 

Tfno.:    961 594 460 

Ús i finalitats de les 

dades  

La finalitat per la qual es recapten les seues dades de caràcter personal és per a 

fer-li partícip del procés de selecció de personal que està duent a terme a 

l’AJUNTAMENT DE PICANYA 

Termini de 

conservació 

Per regla general, les dades relatives a aquest ús seran conservats durant el termini 

en el qual el procés de selecció puga ser impugnat en via administrativa o judicial. 

Legitimació Les dades són tractades sobre la base del consentiment prestat per la persona 

interessada.. 

Persones 

destinatàries de les 

dades (cessions ò 

transferències) 

− Tribunals de selecció i, en cas de reclamació es transmetran aquestes dades 

als jutjats i Tribunals competents. 

− La relació de persones admeses i excloses, així com les qualificacions i 

l'evolució del procés de selecció seran publicats tant en el portal web de 

l’AJUNTAMENT DE PICANYA com en els taulers d'anuncis existents en les 

dependències de l'Ajuntament. 

Drets Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Portabilitat, Limitació, 

Supressió o, si escau, Oposició. Per a exercitar els drets haurà de presentar un 

escrit en l'adreça a dalt assenyalada, o al nostre Delegat de Protecció de Dades 

dpd@picanya.org . Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, 

al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu 

equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà 

d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del 

mateix.  

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades 

personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de 

Protecció de Dades (www.agpd.es).   

 


