Imprimir formulario
REGISTRE D'ENTRADA / REGISTRO DE ENTRADA

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ EN
BORSA DE TREBALL /
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN
BOLSA DE TRABAJO

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

(1)

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social:

DNI/NIE/CIF:

Data de naixement / Fecha de nacimiento:

Nacionalitat / Nacionalidad:

En representació de / En representación de:

Domicili / Domicilio:

Telèfon / Teléfono:

DNI/NIE/CIF:

Localitat / Localidad:

Fax:

Codi postal / Código postal

Adreça electrònica / Correo electrónico

MITJÀ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ / MEDIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
En paper / En papel

Telemàtica a través de / Telemática a través de: http://villanuevadecastellon.sedelectronica.es
(Es requereix certificat digital / se requiere certificado digital)

CONVOCATÒRIA (cos o plaça a què aspira) / CONVOCATORIA (cuerpo o plaza a que aspira)

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD

Per a la tramitació sol·licitada és necessària la comprovació de les dades relacionades amb la present convocatòria. D'acord amb el que estableix l'article 28.2 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si no manifesta oposició expressa alguna, entenem que l'interessat ha
autoritzat a aquest Ajuntament perquè siga aquest el que pels seus propis mitjans electrònics duga a terme la consulta necessària davant l'Administració Pública que
procedisca. / Para la tramitación solicitada es necesaria la comprobación de los datos relacionados con la presente convocatoria. De acuerdo con lo que establece el artículo 28.2 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si no manifiesta oposición expresa alguna, entendemos que el interesado ha autorizado a este
Ayuntamiento para que sea éste el que por sus propios medios electrónicos lleve a cabo la consulta necesaria ante la Administración Pública que proceda.

SOL·LICITE / SOLICITA

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT / FIRMA DEL SOLICITANTE
Vva. de Castellón,

de/d'

de

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers propietat de l'Ajuntament de Vva. de Castellón i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a
l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les competències d'admissió en borsa de treball. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre General de l'Ajuntament de Vva. de Castellón.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Vva. de Castellón y podrán ser utilizados por el titular del fichero para
el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de las competencias de admitidos en la bolsa de trabajo. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante e Registro General del Ayuntamiento de Vva. de Castellón.
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