dades de caràcter personal, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca a l'adreça que consta en aquest document.
ADVERTENCIA: Los datos personales detallados en este documento se incluirán en ficheros propiedad del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca con la finalidad de gestionar su solicitud. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos
de carácter personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición indicándolo por escrito al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca a la dirección que figura en este documento

ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consorci de Residus Urbans i energia de Menorca amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball
Solicitud de admisión a la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo
Sol·licitant/Solicitante
Nom i llinatges/ Raó social:
Nombre y apellidos/ Razón social:

amb domicili
con domicilio

població
población

__________________________________

__________________________________

_____________________

telèfon ___________
teléfono

codi postal
código postal

núm.
Nº

_______

NIF/ CIF
NIF/ CIF

pis
piso

______________________

_________

porta
puerta

__________

____________________província
_____________________
provincia

fax ______________ adreça electrònica
___________________________
fax
dirección electrónica

Representant/ Representante
Nom i llinatges/ Raó social:
Nombre y apellidos/ Razón social:

amb domicili
con domicilio

població
población

___________________________________

___________________________________

_____________________

telèfon _____________________
teléfono

codi postal
código postal

fax
fax

núm.
nº

NIF/ CIF _______________________

NIF/ CIF

pis
__________

piso

porta
___________
______________
puerta

província
______________________
_____________________
provincia

_____________

adreça electrònica __________________________
dirección electrónica

Expòs/ Expongo
Que m’he assabentat de la convocatòria feta pel Consorci de residus i energia de Menorca del
procediment de selecció de personal per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques per
desenvolupar tasques relacionades amb la gestió de residus / Que me he enterado de la
convocatoria hecha por el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca del procedimiento de selección
de personal para la creación de una bolsa de trabajo de técnicos/cas para desarrollar tareas
relacionadas con la gestión de residuos.
Que complesc tots els requisits assenyalats en la base primera de l’esmentada convocatòria / Que
cumplo todos los requisitos mencionados en la base primera de la citada convocatoria.
Que conec i accept les bases de la convocatòria i autoritz expressament la cessió de dades personals
utilitzades en aquest procediment, a la resta d'administracions que conformen el Consorci -Consell
Insular i els vuit ajuntaments de Menorca-, a l'objecte previst en la base dotzena de les bases reguladores
del procediment / Que conozco y acepto las bases de la convocatoria y autorizo expresamente la cesión
de mis datos personales utilizados en este procedimiento, al resto de administraciones que conforman el
Consorcio -Consell Insular y los ocho ayuntamientos de Menorca-, al objeto previsto en la base
duodécima de las bases reguladoras del procedimiento.

Plaça de la Biosfera, 5- 07703 Maó- Tel. 971 35 41 72- Fax. 971 36 86 71- www.cremenorca.org

dades de caràcter personal, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca a l'adreça que consta en aquest document.
ADVERTENCIA: Los datos personales detallados en este documento se incluirán en ficheros propiedad del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca con la finalidad de gestionar su solicitud. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos
de carácter personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición indicándolo por escrito al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca a la dirección que figura en este documento

ADVERTIMENT: Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consorci de Residus Urbans i energia de Menorca amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de

Deman/ Solicito

Que m’admeteu en l’esmentada convocatòria, per la qual cosa aport la documentació següent : / Que me
admitan en dicha convocatoria, para lo cual aporto la siguiente documentación:

- Còpia DNI
- Titulació exigida per a prendre part a la convocatòria
- Currículum vitae amb la informació i documents acreditatius que preveu l'apartat "c" de la base
segona de les bases específiques de la convocatòria
-Altres:

_______
Maó, _______ de _______

SR. PRESIDENT DEL CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA
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de 20 _______

