
 

 

ANNEX. SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN LA BORSA D'OCUPACIÓ 

TEMPORAL PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 

PERSONAL TÈCNIC DE JOVENTUT 

NOM: COGNOMS:   

DOMICILI: LOCALITAT: 

DNI Núm: TELÈFON: 

CORREU ELECTRÒNIC:  

 

Sol·licite que el mitjà de comunicació principal siga el  

        

 
E X P O SE 

Que publicat el termini per a presentació d'instàncies per a la selecció de personal TÈCNIC de 

JOVENTUT i, que estic interessat/a i reunisc els requisits mínims d'accés, 
 

S O L · L I C I T E  
 

Ser admés/a al procés selectiu corresponent al lloc de: 

 

 Personal Tècnic de Joventut 

 

Per al qual acompanya la següent documentació: 

 
Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat. 

Titulació exigida. 

Titulació homologada del nivell C1 (MECR) de valencià. 

Relació de mèrits que s’aporten per a la baremació, acompanyats de la documentació acreditativa 

d’aquests. 

Resguard de l’ingrés bancari a l’entidat CAIXA POPULAR, al compte de la Mancomunitat, núm.: 

ES45 3159 0013 9121 5255 2127 efectuat directament o per transferència de l’import dels drets d’ 

examen que d’acord amb l’ordenança en vigor són 50€. 

  

               ,        de            de 2020 

 

 

 

 

Signat:                      

   
Les dades per vosté ens ha facilitat les inclourem en un fitxer titularitat del qual és de la Mancomunitat de l’Horta Sud. La finalitat d’aquest fitxer serà gestionar 

i atendre les peticions manifestades en el present document. La no comunicació de les dades sol·licitades i el no lliurament dels documents adjunts pot provocar 

la no atenció de la sol·licitud efectuada. L’informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals calga facilitar-les per a  poder 
gestionar la seua sol·licitud. 

D’acord amb el que disposa la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si 

escau oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada d’una fotocòpia del seu document identificatiu dirigida a: 

Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud 

C/ Cervantes, 19.  46900 Torrent (VALÈNCIA) 

 

 

Sra. presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud 

C/ Cervantes, 19 

46900 – TORRENT (València) 

Telèfon: 96 157 20 11 – Fax: 96 156 49 85 

www.mancohortasud.es 

e-mail: mancomunidad@mancohortasud.es 

 correu electrònic 

http://www.mancohortasud.es/
mailto:mancomunidad@mancohortasud.es

