Solꞏlicitud d’admissió a processos selectius de personal
Procés selectiu al qual solꞏlicito ser admès/a
Denominació: Convocatòria pública per cobrir la gerència del Consell Comarcal del Bages.
Termini de presentació d’instàncies: del 30 de juliol al 30 d'agost de 2019 (ambdós inclosos)

Publicació convocatòria (Diari o Butlletí oficial i data): BOPB nº 2019027575 (30/07/2019)
Règim de vinculació:
Sistema d’accés:

X Eventual

X Lliure

Promoció interna

Altres:

Dades personals
Primer cognom

Segon cognom

Nom

Núm. Identificació personal (NIF)

Data de naixement

Nacionalitat

Domicili: carrer, núm. pis, porta

Discapacitat:
Grau discapacitat:
Compatibilitat del grau de discapacitat amb el
desenvolupament de les funcions de la plaça : Sí

Municipi

Codi postal

Adaptació de les proves: Sí
Tipus d’adaptació:

Telèfon

No

Requisits específics de participació
Títol acadèmic oficial alꞏlegat per participar-hi

Centre d’expedició

Data obtenció

Nivell de coneixement de llengua catalana certificat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya o equivalent:
B
C
D
Altres
:
Document acreditatiu:
Nivell de coneixement de Castellà d’Educació Secundària Obligatòria o Diploma com a Llengua Estrangera
(DELE) de nivell B2 (intermedi) o equivalents:
Permís de conducció classe B:

SOLꞏLICITO ser admès/a al procés selectiu referit en aquest document i DECLARO que són certes totes i
cadascuna de les dades que hi consigno, que reuneixo les condicions exigides per treballar a l’Administració
pública i les assenyalades especialment a les bases que regulen el procés selectiu, acceptant-les plenament.

Documentació que adjunta:
Fotocòpia DNI.
Fotocòpia de la titulació exigida.
Fotocòpia certificat nivell C català o equivalent per no haver de realitzar la prova de català (aquest
justificant podrà presentar-se fins a l’inici de la prova)
Currículum vitae
Fotocòpies dels justificants acreditatius dels mèrits al•legats, de conformitat amb el barem de la base quarta.
Permís de conducció classe B

Dono el meu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal en aquest procés selectiu,
d’acord amb la normativa vigent.
_____________________________________________________
(Localitat i data)

(Signatura)

ILꞏLM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En compliment del que disposa l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa tot seguit del tractament que es
farà de les vostres dades personals:
Responsable del tractament: Consell Comarcal del Bages. Muralla Sant Domènec, 24 08241 Manresa. Telèfon 93 693
03 50
Delegat de Protecció de Dades: dpd@ccbages.cat
Finalitat del tractament: gestió dels processos de selecció i provisió.
Base jurídica del tractament: art. 22.2 de la Llei 7/85, De 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
compliment d'obligació legal i/o consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb el Consell Comarcal i facilitar les
vostres dades per a la gestió del servei peticionat.
Categories de les dades: aquelles que s'estimi necessàries per a poder tramitar la solꞏlicitud (dades identificatives, de
característiques personals, de circumstàncies socials, treball, acadèmiques i professionals, dades laborals, d'informació
comercial, dades econòmico-financeres, salut, altres dades d’especial protecció).
Terminis o criteris de conservació de les dades: les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps
necessari per a complir amb la finalitat per la què es varen facilitar i per depurar les possibles responsabilitats que es
poguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.
Destinataris de les dades: segons el motiu de la petició aniran adreçades als serveis del Consell Comarcal del Bages,
El Registre General de Personal, l’Administració tributària, la Tresoreria de la Seguretat Social, els bancs i caixes, el
Servei Públic d’Ocupació Estatal (Ministeri de Treball), el Consorci Administració Oberta de Catalunya, les mútues
colꞏlaboradores amb la Seguretat Social, el Departament d’Empresa i Ocupació, el Consorci d’Inspecció de Treball i
Seguretat Social de Catalunya, les entitats gestores del pla de pensions, els jutjats i tribunals i altres participants en
processos judicials, les persones que hi accedeixen per aplicació del principi de publicitat activa previst a la llei. Les
vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Transferències internacionals de dades: no estan previstes.

Exercici de drets: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició
al tractament, mitjançant els formularis de la Seu Electrònica, adreçant-vos al correu electrònic dpd@ccbages.cat i
l’oficina de Registre del Consell comarcal del Bages.
Reclamació: si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació
davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Trobareu més informació sobre la nostra Política de Protecció de Dades a l'enllaç següent:
https://www.seu-e.cat/web/ccbages/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/delegat/da-de-proteccio-de-dades-186

