
SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DE MÈRITS 

Dades personals: 

Cognoms DNI/NIE 

Adreça  Localitat Codi postal 

Telèfon Correu electrònic 

Sol·licito: 
Presentar els mèrits introduïts prèviament al gestor de currículum de l’aplicació SGRH de 
l’ICS, per tal que puguin ser revisats des de la Direcció de Persones i 
Desenvolupament Professional de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida pel 
procediment de:

Documentació annexa: 

Signatura, 

Lleida,     de  de 202    

Òrgan/Unitat a qui s’adreça la sol·licitud: 

Direcció de Persones i Desenvolupament Professional de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida 

Borsa de Treball

Nom



 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del Tractament: ICS. Gran Via de les Corts Catalanes 587,08007 
 
Delegat de Protecció de Dades: l’adreça de contacte és: dpd@ticsalutsocial.cat , als efectes del que disposen els principis relatius al 
tractament previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació (RGPD). 
 
Legitimació: compliment d’una obligació legal: Decret Legislatiu 1/1997, 31 d’octubre en matèria de funció pública. 
 
Finalitat: gestionar i tractar les dades personals, econòmiques i laborals de les persones inscrites en les borses de treball o que presten 
o han prestat serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 24 i 25 del Decret 
71/1987, 15 de gener, del Reglament de Registre del personal de la Generalitat de Catalunya. 
 
Destinataris: amb caràcter general no es realitzaran comunicacions de dades personals a tercers, excepte per obligació legal, com seria 
el cas de les comunicacions a Jutges i Tribunals o altres Administracions Tributàries. Es preveuen comunicacions de dades als 
departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents 
serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques. Les dades també es comunicaran als 
encarregats de tractament que actuïn per compte del responsable del tractament. 
 
Drets de les persones interessades: pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o limitació del tractament en relació a 
les vostres dades de caràcter personal tractades per l’ICS, en els termes i les condicions previstes en el RGPD i legislació vigent, mitjançant 
la seu electrònica de l'ICS, per correu postal o presencialment en les oficines de l’ICS. http://ics.gencat.cat/ca/lics/responsabilitat-social-
corporativa/drets-arco/. Aquest dret també es pot exercir mitjançant els formularis que es facilitaran en qualsevol CAP o Consultori Local. 
En última instància si la resposta de l’ICS no la troba satisfactòria es pot adreçar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a 
www.apdcat.cat 
Per a informació detallada sobre la protecció de les dades personals, visitar el link: http://catcentral.cpd1.grupics.intranet/web/inc/views/ 
view_documents_veure.php?id=8714 
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