Àrea de Promoció Econòmica i
Turisme

OFERTA PÚBLICA: 1 PLAÇA DE TECNIC/A SUPERIOR TURISME
“MARKETPLAY PER LA RESTAURACIÓ A L’HOSPITALET”
Localitzador de la oferta: 25694
RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE NO ACREDITEN EL NIVELL C1 DE
CATALA I QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA

NÚM EXPEDIENT

NÚM REGISTRE

AJT/81072/2022
AJT/77266/2022

E/122628/2022
E/116028/2022

ACREDITA NIVELL C1
CATALA
NO
NO

La prova del nivell C1 de català es realitzarà el dia 2 de novembre de 2022
a les 9 hores a l’edifici de Gornal Activa c. Can Tries, 20, 08902
L’Hospitalet.
NOTA INFORMATIVA:
a) S’informa que, de conformitat amb la normativa aplicable, la inexactitud, falsedat u omissió de
qualsevol dada aportada per la persona participant en el procés de selecció per participar en aquesta
convocatòria ocasionarà la seva exclusió d’aquest procés selectiu. El mateix efecte ocasionarà l’
incompliment dels requisits exigits a l’esmentat procés de selecció. L’exclusió tindrà efectes immediats al
moment en què es tingui constància de la inexactitud, falsedat, omissió de qualsevol dada i/o l’
incompliment dels requisits.
b) L’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant la gestió de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme no
assoleix cap tipus de responsabilitat pels possibles efectes que l’acceptació i signatura del contracte pugui
ocasionar en el treballador, en relació a la possible percepció per aquest de qualsevol tipus de prestació.
c) “Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça
postal: Carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93 402 94 00. Base jurídica del tractament:
Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter
personal 2016/679. Finalitat del tractament: Tractament informàtic, amb la finalitat de gestionar el servei o
programa on us inscriviu. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps
necessari per acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè
pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la
informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10,
planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).

El que es comunica per a general coneixement,
Signat

José Antonio digitalment per
José Antonio
GarcíaGarcía-Calvillo
Calvillo
Moreno - DNI
Moreno - DNI 38443124G
38443124G (TCAT)
Data: 2022.10.28
(TCAT)
14:17:44 +02'00'

