Ajuntament de L’Hospitalet

Annex model C
Acceptació i currículum del candidat/a a Síndic/a de Greuges de L’Hospitalet
Dades personals
Nom i cognoms

Professió / Activitat

Adreça

DNI
Núm.

Codi postal

Població

Telèfon

Adreça electrònica

Pis

Declara
1. Que reuneixo els requisits exigits per l’art. 9 del Reglament Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania: Síndic/a i
Comissió de Suggeriments i Reclamacions, aprovat definitivament pel Ple Municipal en sessió de 25 de juliol de 2017,
(BOPB del 22 d’agost de 2017), per al seu nomenament com a Síndic/a de Greuges de L’Hospitalet, i en concret:
a) Sóc major d’edat,
b) Gaudeixo plenament de tots els drets civils i polítics.
c) Tinc la condició política de català/ana, segons l’art. 7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
d) Que el meu coneixement de la realitat social de L’Hospitalet resta acreditat a l’apartat corresponent del currículum
adjunt.
e) No exerceixo cap mandat representatiu, ni càrrec polític, tampoc funció administrativa al servei del municipi, ni
presto serveis en organismes públics municipals o empreses participades o que gestionen serveis municipals.
2. Que de conformitat amb l’art. 7.d) del Reglament incloc, als efectes de la seva publicació, el Currículum Vitae de la
pàgina següent.
3. Que accepto la presentació de la meva candidatura al càrrec de Síndic/a de Greuges de L’Hospitalet i, en el cas de ser
escollit, em comprometo a acceptar el càrrec. Tot això de conformitat amb les previsions de l’esmentat Reglament
Orgànic dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania.

L’Hospitalet,

d

de 2017.

17 0000 - Candidatura síndic de greuges municipal

Signatura,

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest
formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter
personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir-hi els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de Girona, 10,
planta baixa).

Ajuntament de L’Hospitalet

Annex model C (continuació)
Currículum Vitae

Foto carnet

Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc de naixement

Data de naixement

Perfil acadèmic
Titulació i formació acadèmica rellevant (Grau, llicenciatura, diplomatura, màster, postgrau o similar)
Data

Estudis realitzats

Centre educatiu

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més nova a més antiga)
Data

Lloc ocupat

Administració o empresa

Publicacions, estudis...
Data

Títol

Observacions

Acreditació del coneixement de la realitat social de L’Hospitalet

17 0000 - Candidatura síndic de greuges municipal

Altra experiència rellevant en relació a la idoneïtat per al càrrec de Síndic/a

L’Hospitalet,

d

de 2017.

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest
formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter
personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir-hi els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de Girona, 10,
planta baixa).

