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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU PER CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE, DE DUES PLACES D’OPERARI/ÀRIA DE NETEJA 
D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, DE LA PLANTILLA DE  PERSONAL  LABORAL 
DE L’AJUNTAMENT D’OLOST. 

. 
 

DECLARACIÓ JURADA 

 
DADES PERSONALS: 
 
Nom i cognoms: 

 
 

 

DNI   Domicili (carrer o plaça) 

 
Població     Codi postal    telèfon 

 
 

  

 
 

DECLARO SOTA PROMESA 
 
- Que no tinc cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les 

funcions corresponents. 

- Que no he estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei en  
Administracions Públiques, per mitjà de resolució ferma. 

- Que no em trobo inhabilitat /da per a l’exercici de funcions públiques per sentència 
ferma. 

- Que  no em trobo en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en 
la legislació vigent sobre la matèria. 

- Que en el supòsit que resultés seleccionat/da per ocupar el lloc de treball la selecció 
del qual s’ha convocat per acord de la Junta de Govern Local del dia 17 de juliol de 
2018, estic en condicions de lliurar tota la documentació exigida i que em fos 
requerida. 

 

 

I, perquè consti, signo la present declaració 

 

Olost,  
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OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) 

 

L’AJUNTAMENT PROTEGEIX LES VOSTRES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

Informació al ciutadà sobre Política de Protecció de Dades de l’Ajuntament 

de Olost 

   

▪ Fitxers amb Dades de Caràcter Personal 

l’Ajuntament de Olost, és Responsable de fitxers on consten Dades de Caràcter 

Personal de ciutadans, recollides directament o cedides per altres administracions 

públiques, d’acord amb la legislació vigent, creats per Acord del Ple Municipal  i 

declarats al  Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 

 

▪ Tractament i ús de les Dades de Caràcter Personal 

l’Ajuntament de Olost, tracta i utilitza les Dades de Caràcter Personal adequades, 

pertinents i no excessives exclusivament per a les finalitats determinades, explícites 

i legítimes d’exercir les competències municipals que la llei li atribueix, i de relacionar-

se amb els ciutadans empadronats en aquest Municipi en els termes establerts per la 

llei, i no les cedirà a cap organisme públic o empresa privada, sinó ho disposa una 

llei. 

 

▪ Confidencialitat de les Dades 

l’Ajuntament de Olost, compleix amb els principis i obligacions que estableix la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 

en la recollida, tractament i cessió de les Dades de Caràcter Personal, respectant el 

secret de les Dades de Caràcter Personal dels ciutadans i la privadesa de les 

persones. 

 

▪ Manteniment de Mesures de Seguretat 

l’Ajuntament de Olost, manté les Mesures de Seguretat tècniques i organitzatives 

adequades i necessàries per a evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no 

autoritzat i la substracció de les Dades de Caràcter Personal dels ciutadans, en els 

termes establerts en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que 

desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i el Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 que va entrar en vigor el maig de 
2018. 

 

▪ Drets de control del ciutadans 

Vostè pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment 

els corresponen, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o per correu postal a 

l’Ajuntament de Olost, Plaça Major, 1. 08516 Olost o per correu electrònic 

olost@diba.cat 
 

 
 
 
 

mailto:olost@diba.cat

