OFERTA PÚBLICA: TECNIC/A SUPERIOR DE SUPORT A L’ESTRATÈGIA
D’INCLUSIÓ I CAPACITACIÓ DIGITAL L’HOSPITALET 6.0.
PROGRAMA APROP AMB
Localitzador de la oferta: 09202217002
RELACIÓ DEFINITIVA MERITS APORTATS
No havent-se enregistrat sol·licituds d’esmena o correcció en el termini establert, es
comunica la relació definitiva de la valoració dels mèrits presentats per les persones
aspirants.

NIF/NIE
47262973C
38440992B

EXPERIÈNCIA
PROFESSIÓ.

CURSOS,
SEMINARIS,
JORNADES i
NIVELL
CATALA

TITULACIONS
AMB
PUNTUACIÓ
ADDICIONAL

Altres
titulacions
oficials
relacionades
amb la
convocatòria

(Màxim 5 punts)

(Màxim 3 punts)

(Màxim 2 punt)

(Màxim 1punt)

1,64
0,38

0,97
1,25

2,00
0,00

0,40
0,00

PUNTUACIÓ
TOTAL
MÈRITS
5,01
1,63

Es procedirà a cridar les persones aspirants per estricte ordre de llista, per a fer
efectiva la incorporació en els propers dies.

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 d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia
social 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).
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