Espai reservat al Registre de la Diputació de Barcelona

Sol·licitud general

Dades identificatives:
Cognoms i nom

NIF

Domicili

Núm.

Població

CP

Telèfon

Mòbil

Pis

Correu electrònic
Actua en representació:
Cognoms i nom

NIF

Telèfon / Mòbil

Correu electrònic

Fets i motivació de la petició:
El proper mes de _____ farà ____ anys que presto serveis per dies a la Diputació de Barcelona.

Sol·licito:
Percebre la millora social per anys de servei, regulada a l'art. 30 de l'Acord sobre condicions de treball de la Diputació de
Barcelona.

Relació de documents aportats:
Declaració responsable.

Barcelona,

TRC-001/2.0

de

de 20

Signatura de la persona sol·licitant,
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D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer informatitzat
corresponent per al seu tractament informàtic, amb la finalitat de realitzar la gestió de la sol·licitud. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en
els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant l'escrit presentat al Registre de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, Barcelona.

OFICINES DE REGISTRE

Can Serra
Rambla Catalunya, 126
08008 Barcelona

Edifici del Rellotge
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona

Recinte Llars Mundet
Edifici Serradell Trabal
Pg. de la Vall d’Hebron,171
08035 Barcelona

Edifici Londres
Londres, 55
08036 Barcelona

Horari:
de dilluns a dissabte, de 9 a 14h.

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 a 14h.
(Tancat el mes d'agost)

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 a 14h.
(Tancat el mes d'agost)

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 a 14h.
(Tancat el mes d'agost)

Per a la presentació a través de correu postal o certificat, s'haurà d'enviar a la seu de la Diputació de Barcelona, Can Serra.
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