
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran 
incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del 
fitxer és l’Ajuntament de Botarell, que garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la 
implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes. A més l’Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers 
sense consentiment explícit de l’usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d’accés, rectificació i  
cancel·lació de les vostres dades personals. 

 

 
 
 
 

.............................................................................................., DNI ..............................., 

amb domicili a ...................................................., núm. ................ de ..........................,  

amb telèfon ............................ i correu electrònic ......................................................... 

(per a rebre els avisos de totes les notificacions electròniques relacionades amb la contractació) 

 
 
EXPOSO:  
Que estic assabentat de les reguladores del procediment per a la selecció, 
mitjançant concurs, d’un treballador laboral temporal a temps parcial, amb una 
jornada de 25 hores setmanals, en modalitat d’interinatge fins la cobertura definitiva 
de la vacant, per ocupar temporalment la plaça de la plantilla municipal de peó de la 
brigada municipal d’obres i serveis amb funcions de manteniment dels jardins i zones 
verdes del municipi. 
 
Que compleixo tots i cadascun dels requisits establerts a les bases de la 
convocatòria per poder-ne prendre part.  
 
Que adjunto la documentació següent que es sol·licita a les citades bases (original o 
compulsada): 
 DNI 
 Documentació acreditativa del nivell de català. 
 Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.  
 Currículum vitae. 
 Altres (indicar): 

 
Per això,  
 
SOL·LICITO, 
 
Que s’incorpori la meva sol·licitud a l’esmentat procediment selectiu. 
 
 
Lloc i data:  
 
 
 
 
 
 
 
(signatura) 


