
Exposició dels fets

Sol•licitud d'inscripció per a concórrer al concurs per a la provisió del lloc de 
vigilant cívic. Exp.P006-2021

Dades de la  persona sol·licitant 
Cognoms i nom DNI, NIF, NIE, passaport 

Adreça

Municipi Telèfon de contacte 

Codi postal

Adreça electrònica a efectes de notificacions 

Sol·licito 

R
H
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21

Necessiteu alguna adaptació per a la realització de les proves?  Sí  NO

En cas afirmatiu quina?________________________________________________________________________ 

Que s'admeti aquesta instància i s'autoritzi la meva presentació al procés selectiu esmentat.

1. Desitjo concórrer al procés selectiu del lloc de: ________________________________________________

2. En compliment de l'establert a les bases de la convocatòria, faig constar que reuneixo tots els requisits
exigits en el moment de la presentació de la sol·licitud

3. En compliment de l'establert a les base tercera de la convocatòria, Adjunto a aquesta instància els justificants
acreditatius dels mèrits que al·lego per a la seva valoració en el concurs.

Sol·licitud del mitjà de notificació 

Autoritzo rebre electrònicament les notificacions d'aquest procediment. A aquest efecte, facilito en la 
present sol·licitud, com a dades de contacte, el correu electrònic i el telèfon mòbil.

Les persones físiques i jurídiques obligades a relacionar-se de forma telemàtica amb l'Ajuntament rebran 
les comunicacions i notificacions electrònicament. Amb aquesta finalitat, han de fer constar el correu electrònic 
i el mòbil.
Les persones físiques no obligades han de marcar l'opció següent per tal d'autoritzar aquest sistema:

Consulta i obtenció de documents elaborats per una administració 
Es presumeix que autoritzeu la consulta i obtenció de documents, si no us hi oposeu expressament o la llei 
especial aplicable requereix consentiment exprés (article 28.2, Llei 39/2015).

No dono el meu consentiment per a la consulta ni l'obtenció de documents que hagin estat generats
per una administració pública. 

Els signants accepten l'ús de les dades personals a l'efecte de publicació de resultats del present procés selectiu.

Informació bàsica sobre el tractament de dades personals 
Responsable del tractament Ajuntament del Masnou 

Adreça postal: passeig de Prat de la Riba 1, 08320 El Masnou. 
Telèfon: 93 557 17 00. Correu electrònic:  ajuntament@elmasnou.cat 

Finalitat del tractament Gestionar i tramitar els processos de selecció de personal. 
Exercici de drets D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, presentant el formulari 

corresponent al registre electrònic de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/elmasnou) o 
presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a l’adreça postal: carrer de Roger de Flor, 
23, 08320 El Masnou. 

Informació addicional i ampliada Política de protecció de dades: 
https://www.elmasnou.cat/proteccio-de-dades 

Ajuntament del Masnou 
Prat de la Riba, 1 
08320 El Masnou 
Tel. 93 557 17 00 

www.elmasnou.cat  

,., 

� Ajuntament 
� del Masnou 

El Masnou,....... de/d' ...............................de 202..... 

Signatura 

http://www.elmasnou.cat/
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