
ANNEX  

 
INSTÀNCIA BORSA COL.LEGIATS CSITAL BCN I PERSONAL FHN PER A 
ACCIONS FORMATIVES  
 

Dades personals 

Nom i Cognoms______________________________________________________   

DNI ________________________________________________________________   

Telèfon mòbil_____________________   

Una adreça electrònica per a les comunicacions: 

Adreça electrònica____________________________  

 

Dades nomenament 

SUBESCALA I CATEGORIA darrer nomenament FUNCIONARI DE CARRERA 

_____________________   

 

Dades professionals actuals 

Ajuntament_______________ SUBESCALA I CATEGORIA ____________________   

 

 

EXPOSA  Que reuneix  totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en la base

segona de la  convocatòria. 

 

 

SOL∙LICITA  Participar en la convocatòria per a les següents modalitats formatives: 

 

 COORDINAR ACCIONS FORMATIVES  
(especificar quines matèries i continguts. Inclou jornades que es puguin 
organitzar relacionades amb les noves tecnologies de la informació en 
ofimàtica) 

 MODERAR JORNADES/TAULES RODONES 
(especificar quines matèries i continguts. Inclou jornades que es puguin 
organitzar relacionades amb les noves tecnologies de la informació en 
ofimàtica) 

 IMPARTIR FORMACIÓ  
(especificar quines matèries i continguts. Inclou jornades que es puguin 
organitzar relacionades amb les noves tecnologies de la informació en 
ofimàtica) 



 ORGANITZACIÓ I SEGUIMENT GRUPS D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL 
FHN  

 PREPARACIÓ OPOSICIONS FHN  
(especificar subescala i categoria, torn lliure/promoció interna) 

 TUTORIA NOVES PROMOCIONS FHN  
(especificar subescala i categoria) 

 

 

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTA    

Curriculum vitae  

 

 

 

A data de la signatura electrònica del/ de la Interessat/a  

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Us informem que les dades personals facilitades seran tractades pel Col·legi de 

Secretaris  amb l’única finalitat de recollir la vostra sol·licitud per pertànyer a la Borsa de 

Formadors del CSITAL BCN. 

Les dades facilitades, un cop  finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran 

eliminades de la base de dades del  CSITAL BCN. 

Així mateix, us informem que les dades ni se cediran ni es transferiran sense el vostre 

consentiment o una previsió legal. 

Els drets d’accés, rectificació, limitació en el seu tractament, i supressió, i resta 

contemplats  a la normativa,  amb l’exercici del dret digital a l’oblit,  es poden exercir 

adreçant una sol·licitud escrita a CSITAL a l’adreça postal carrer de Girona 48, 08009 - 

Barcelona, o mitjançant el formulari electrònic disponible a https://www.csital.org, o bé 

enviant un correu electrònic a informacio@csital.cat , indicant en tots els casos 

"Protecció de dades personals”. 

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar 

una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels 

formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.apdcat.cat.  

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar 

suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant 

missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@csital.cat.  
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