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L’esmena dels possibles defectes de l’anunci de llistes provisionals de persones
inscrites admeses i no admeses es realitzarà entre el 7 i el 8 de juliol (tots dos
inclosos) mitjançant una instància*
A la Instància es farà constar específicament la convocatòria per a la qual es
presenten amb el CODI Q510 Plans i Programes d’Ocupació. A més a la instància
s’haurà d’indicar la referència AJT/47300/2022 Tècnic/a Superior Programa
APROPAMB

*COM PRESENTAR LES INSTÀNCIES

PER AGILITZAR I FACILITAR L’ENTREGA DE INSTÀNCIES, US RECOMANEM
LA PRESENTACIÓ PER SEU ELECTRÒNICA
-

Seu electrònica de l’Ajuntament de l’Hospitalet . Podeu obtenir una clau
d'accés fàcilment al idCatMòbil, només necessiteu tenir a prop el vostre

DNI/TIE, la vostra targeta sanitària individual o la targeta de MUFACE i el
vostre aparell de telèfon mòbil. Una vegada feta l'alta a l'idCATMòbil,
accediu a la pàgina "seuelectronica.l-h.cat", a l'apartat de tramitació
entreu dins l'apartat "Tràmits", i cerqueu "Aportació de documentació a
un expedient obert"
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L'OAC té aquesta pàgina
base/alta-sense-certificat-digital/
-

d'ajut: https://www.aoc.cat/knowledge-

Registre en horari de 08:30 a 14:00hores en el Registre General d’aquest
Ajuntament, situat al carrer Girona, 10 planta baixa (Oficina d’Atenció al
Ciutadà-OAC).
Per realitzar aquest tràmit, s’ha de SOL·LICITAR CITA PRÈVIA, trucant al
número gratuït 010, indicant “Cita prèvia Programes de Formació i Ocupació”.
Si es truca des de fora de la ciutat de l’Hospitalet o mòbils, el telèfon per trucar
és el 900.100.277.

-

A més, recordar-vos que també podeu presentar documentació a les
oficines de correu per "correu administratiu" i en altres ajuntaments
i/o administracions. En aquest cas, cal que ens feu arribar el justificant de
la presentació de la documentació al correu electrònic:
seleccio.programes@l-h.cat

Un cop esmenats i corregits els possibles defectes i reclamacions, es publicarà la
llista definitiva de persones inscrites i admeses al procés de selecció i s’indicarà lloc,
hora i data de realització de la prova de català.

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).

El que es comunica per a general coneixement,

Francisco
Fernandez
Margallo - DNI
45469677B
(TCAT)

Signat digitalment per
Francisco Fernandez
Margallo - DNI
45469677B (TCAT)
Data: 2022.07.07
14:10:23 +02'00'

2/5

