PROVES SELECTIVES DE RECURSOS HUMANS
Expedient núm.

Registre

SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Data de naixement

Domicili

Núm.

Població

EXPOSO

Codi Postal

que

reuneixo

tots

els

requisits

Pis

Esc.

Porta

Telèfon/s

Adreça electrònica

exigits

a

les

bases

de

la

convocatòria

amb

codi

dfdfdfdffsdfdffdfdfdf per proveir la plaça/lloc de treball
(plaça / lloc de treball)

(codi de convocatòria)

i adjunto la documentació que es relaciona:
-

-

-

-

-

-

SOL·LICITO ser admès/admesa al procés selectiu esmentat.
AUTORITZO a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a consultar les meves dades a altres administracions o
organismes públics exclusivament als efectes de tramitació d’aquest procediment i en aplicació del què disposa
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés electrònic dels ciutadans als serves públics, pel que es permet la cessió
de dades entre administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències, prèvia
autorització de l’interessat.
Si NO voleu donar aquesta autorització, marqueu la casella següent i aporteu la documentació requerida en el
procediment
Signatura de la persona interessada

Mollet del Vallès,

d novembre

de

Grup A1 i A2 ........................ 18,36€

L’import dència s’ha dipositat avui a l’Ajuntament de

Grup C1 .............................. 15,30€

Mollet del Vallès en concepte de taxa per drets de

Grup C2 i AgPr ........................12,24€

presentació

Exempció de pagament per a demandants d’ocupació que no

l’Ordenança fiscal 2.1

proves

selectives

corresponent

a

He rebut

cobrin cap prestació o subsidi per desocupació

Total taxa

a

0.00
Oficina d'Atenció Ciutadana

Us
que que
segons
el Reglament
2016/679
27 d’abrilde
de dades
2016, Reglament
general
de protecció
dadesfacilitades
(RGPD), l’Ajuntament
Mollet del Vallès
és responsable
delfitxer
tractament
de lesde
dades
facilitades amb
Usinformem
informem
segons
la Llei(UE)
15/1999
de de
protecció
de caràcter
personal,
les de
dades
en aquestdedocument
s'incorporaran
a un
titularitat
l'Ajuntament
per
ladur
finalitat
de gestionar
la vostra sol·licitud
en virtut
de la normativa
legal aplicableAixí
i en elmateix,
marc deus
la vostra
relacióque
amb aquesta
De la mateixa
manera uscancel·lació
informem que les
vostres dades
no seran
a terme
la sol·licitud
demanada
i facilitar-vos
la informació.
informem
podeu administració
exercir els pública.
drets d'accés,
rectificació,
i oposició,
adreçant-vos
a
cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu
l'Ajuntament de Mollet del Vallès, plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès o a ajuntament@molletvalles.cat.
trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/

01/2019

TAXA PER DRETS DE PRESENTACIÓ A PROVES SELECTIVES

