
REGISTRE D’ENTRADA 

Sol·licitud per a participar en la convocatòria del procés abreujat de caràcter públic obert al 
personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per a la 
provisió temporal del lloc de treball número 5229, tècnic o tècnica superior de prevenció de 

riscos laborals, adscrit al Departament d’Infraestructures i Manteniment (convocatòria de 11 

de novembre de 2020).

DADES PERSONALS 

COGNOMS I NOM: 

DNI: 

ADREÇA: 

TELÈFON: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

ADMINISTRACIÓ D’ORIGEN 

ADMINISTRACIÓ: 

LLOC DE TREBALL: 

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ 

La persona que subscriu sol·licita participar en la convocatòria del procés abreujat de caràcter 

públic obert al personal funcionari de carrera al servei de les administracions públiques per

a la provisió temporal del lloc de treball número 5229, tècnic o tècnica superior de 

prevenció de riscos laborals, adscrit al Departament d’Infraestructures i Manteniment, i 

declara que compleix tots els requisits establits en les bases de la convocatòria. 



DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA: 

Certificat de la condició de funcionari o funcionària de carrera. 

Fotocòpia compulsada de la titulació exigida com a requisit del procediment. 

Relació de mèrits en l’ordre en què apareixen en la base 6a i documentació acreditativa. 

Memòria. 

_________________, _____ de ______________________ de 2020 

La persona sol·licitant 

Signatura: ____________________________ 

AL LLETRAT MAJOR-SECRETARI GENERAL 

De conformitat amb el que hi ha disposat en la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, 

el responsable del tractament de les vostres dades són les Corts Valencianes. Les dades seran tractades 

amb la finalitat de gestionar el procediment de provisió temporal del lloc de treball número 5229, tècnic 

o tècnica superior de prevenció de riscos laborals, adscrit al Departament d’Infraestructures i

Manteniment, com també per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. 

La legitimació per a l’ús de les vostres dades està basada en l’exercici de poders públics atorgats a 

aquesta entitat i el consentiment de l’interessat. Se cedirà informació a altres administracions públiques 

o en cas d’obligació legal. Els resultats seran publicats si així es considera. Les dades es conservaran en

l’arxiu de la institució durant els terminis definits en la normativa pròpia de gestió documental. Les

persones interessades podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oblit, i limitació del 

tractament, mitjançant instància presentada davant del Registre General de les Corts Valencianes Així 

mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una 

reclamació davant del nostre delegat de protecció de dades dpdcortsvalencianes@corts.es o, si escau, 

davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 
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