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Sol·licitud de participació en el procès de selecció de 
personal al servei de l’Ajuntament d’Ulldecona

Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social

Tipus d’identificació

 DNI / NIF    NIE

Número identificador del document – lletra

Adreça a efectes de notificació
Tipus de via (plaça, carrer, etc. ) Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta C.P. Població

Telèfon fix Telèfon mòbil Correu electrònic

Situació personal
Situació laboral:
Aturat: SÍ o            NO o

Mesos aturat:

Tens al teu càrrec Persones dependents (fills/es – Persones grans): 
SÍ o            NO o

Número:
Tu o algú del teu nucli familiar rebeu 
alguna prestació o ajuda 
econòmica: 
SÍ o            NO o

Quina:

Disponibilitat horària de dilluns a 
diumenge: 

SÍ o            NO o

Disponibilitat d’incorporació immediata: 

SÍ o           NO o

Convocatòria:

BORSA DE TREBALL

Denominació: o Agent Cívic 

Places en relació de llocs de treball: 2 Agent Cívic 

Règim: Personal laboral temporal

Forma de selecció: Concurs-oposició lliure

Documents que aporto: 

o Currículum.

o Carta presentació.

o Altres (còpia de carnets professionals o titulacions a valorar,...) 
Comentaris, informació o aportació:

Demano:

Participar en la selecció per a l’accés a la plaça que s’indica a l’apartat convocatòria i declaro reunir tots i cadascun 
dels requisits per accedir a la plaça i/o condicions exigides en la convocatòria.

Signatura

Ulldecona, ______ de    juliol de 2021
AJUNTAMENT D'ULLDECONA és el  Responsable  del  tractament  de les  dades personals  proporcionades sota  el  seu consentiment  i  l’informa que  
aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de  
desembre (LOPDGDD), amb la finalitat del qual és gestionar les sol·licituds municipal per rehabilitació d’habitatges al municipi d'Ulldecona i conservar-les  
durant no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures  
de seguretat adequades per a garantir-ne la pseudonimització o la destrucció total. No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.  
Així mateix, se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i  supressió de les seves dades i  els de limitació i  oposició al seu  
tractament tot adreçant-se a AJUNTAMENT D’ULLDECONA a carrer Major, 49 - 43550 ULLDECONA (Tarragona). Email: ajuntament@ulldecona.cat i el de 
reclamació a https://apdcat.gencat.cat. 


