SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT O REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

*Nom / Nombre

*Primer llinatge / Primer apellido

*DNI o CIF

Segon llinatge / Segundo apellido

Adreça correu electrònic / Dirección correo electrónico

Carrer / Calle

Telèfon / Teléfono

Urbanització / Urbanización

Municipi / Municipio

Província / Provincia

Informació bàsica sobre protecció de dades Identificació del tractament: Provisió de llocs de
treball. Responsable: Ajuntament de Calvià. Finalitat: selecció de personal i provisió de llocs de
treball mitjançant convocatòries públiques. Legitimació: desenvolupament de les competències
municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local i
compliment d'obligacions legals, així com el seu consentiment en inscriure en el procés selectiu.
Destinataris: BOIB, tauler d'edictes i pàgina web de l'Ajuntament (www.calvia.com), d'acord amb
el que disposen les bases de la convocatòria i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques. Drets: té dret a accedir, rectificar i suprimir
les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional. Informació addicional
detallada sobre protecció de dades: http://www.calvia.com/rgpdclausulas.

Número

C. postal

Pis / Piso

País

Información básica sobre protección de datos. Identificación del tratamiento: Provisión de puestos de
trabajo. Responsable: Ajuntament de Calvià. Finalidad: selección de personal y provisión de puestos de
trabajo mediante convocatorias públicas. Legitimación: desarrollo de las competencias municipales
conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local y cumplimiento de
obligaciones legales, así como su consentimiento al inscribirse en el proceso selectivo. Destinatarios:
BOIB, tablón de edictos y página Web del Ajuntament (www.calvia.com), de acuerdo con lo dispuesto en
las bases de la convocatoria y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional
detallada sobre protección de datos: http://www.calvia.com/rgpdclausulas.

2. EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACIÓN DE

*Nom de l'entitat o persona física / Nombre de la entidad o persona física
*DNI o CIF

Adreça correu electrònic / Dirección correo electrónico

Adreça postal / Dirección postal
Carrer / Calle
Municipi / Municipio

Telèfon / Teléfono

Urbanització / Urbanización
Província / Provincia

Número

C. postal

Pis / Piso

País

3. DADES DE LA CONVOCATÒRIA / DATOS DE LA CONVOCATORIA

CONVOCATÒRIA/CONVOCATORIA
NÚM. I DATA PUBLICACIÓ BOE/BOIB/ NÚM. Y FECHA PUBLICACIÓN BOE/BOIB
DATA RESOLUCIÓ DE BATLIA// FECHA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
4. ALTRES DADES / OTROS DATOS

S'adjunta justificant d'ingrés de

Euros en concepte de drets d'exàmen

Se adjunta justificante de ingreso de

Euros en concepto de derechos de examen

S'adjunta documentació susceptible de ser avaluada com a mèrits

SÍ

SÍ

NO

NO

Se adjunta documentación susceptible de ser evaluada como méritos

Desitja prendre part en el/les següents exercici/s voluntari/s previst/s a la convocatòria
Desea tomar parte en el/los siguinete/s ejercicio/s voluntario/s previsto/s en la convocatoria

Sol·licito formar part del procés selectiu al que es refereix aquesta sol·licitud, i declaro que són certs totes les dades
aportades en la mateixa i que reuneixo tots els requisits a les bases generals i específiques de la present convocatòria/
Solicito formar parte del proceso selectivo al que se refiere esta solicitud, y declaro que son ciertos todos los datos aportados
en la misma y que reúno todos los requisitos en las bases generales y específicas de la presente convocatoria.
,

de

Batle de l’Ajuntament de Calvià

de 20

Signat / Firmado:

C. Julià Bujosa Sans, batle, 1
Telèfon 971 13 91 00 – personal@calvia.com
07184 Calvià (Mallorca)

Els camps marcats amb * són obligatoris

