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SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ EN PROCÉS SELECTIU 

 

1-DADES PERSONALS 

SOL·LICITANT 
Nom i cognoms/Raó social                                                                                                             DNI/NIF/NIE/Passaport 
 
 
 
REPRESENTANT  
Nom i cognoms/Raó social                                                                                                             DNI/NIF/NIE/Passaport 
 
 
 
DADES DE CONTACTE 
Avinguda, carrer, plaça…                                                                                                                 Núm., pis, porta 
 
 
Codi postal                                Població 
 
 
Telèfon fixe                               Telèfon mòbil                           Adreça electrònica 
 
 
         Autoritzo la notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació d’allò  previst en la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito l’adreça electrònica i el telèfon 
mòbil on podré rebre per SMS un número PIN que em permetrà l’accés a la documentació notificada. 

 
2-CONVOCATÒRIA 

Lloc de treball/plaça convocada 

 
 
 

3-DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA QUE S’APORTA 

DNI o document oficial acreditatiu de la identitat.  

Documentació acreditativa de la titulació exigida.  

Acreditació dels coneixements de llengua catalana exigits. 

Currículum acadèmic i professional. 

Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs. 

Justificant d'haver ingressat la taxa per drets d'examen (30,00 € Grup A1 o A2 / 20,00 € Grup B, C1 o C2 / sense cost Grup AP), 

en efectiu a la caixa de la Corporació o mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES88 2100 3165 1122 0026 3379, 

fent-hi constar el nom i cognoms de la persona aspirant.  

Altres  

 

4-DECLARO 

- Que en la data en què expira el termini per a la presentació de sol·licituds, compleixo totes les condicions exigides a la convocatòria, 

i puc acreditar-les documentalment. 

- Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud i en la documentació que hi annexo. 

- Que no pateixo cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions corresponents. 

- Que no he estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei a l’Estat, l’Administració Autonòmica o Local. 

- Que no em trobo comprès  en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de les que estableix la legislació vigent (Llei 53/84, 

de 26 de desembre) o que em comprometo a  exercir l’oportuna opció en el període de temps que preveu l’article 10 de 

l’esmentada disposició. 
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5-SOL·LICITO 
 
Ser admès/esa en el procés selectiu convocat per a la provisió del lloc de treball / de la plaça abans esmentada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonollosa,.............. de .......................................de 20....                  Signatura:....................................................................... 

 
          
 
 
 

NOTIFICACIÓ 
 

En virtut d’allò que disposa l’article 45.1.b)  de la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
quan es tracti d’actes administratius integrants d’un procediment selectiu o de concurrència competitiva de qualsevol tipus, els actes administratius 
que se’n derivin seran objecte de publicació i aquesta tindrà efectes de notificació. La convocatòria del procediment haurà d’indicar el mitjà on es faran 
efectives les publicacions. Aquelles publicacions que es duguin a terme en llocs diferents no tindran validesa. 
                              

PROTECCIÓ DE DADES 

D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament 

de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa: 

 

Responsable del 
tractament 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
Carrer de l’Església, s/n 
08259 FONOLLOSA 

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Per a fer consultes, queixes, exercicis de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: 
 
fonollosa@fonollosa.cat 
C/Església, s/n 08259 FONOLLOSA 
Tel.93.836.60.05 

Finalitat del tractament Poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari complint amb les condicions de seguretat i 
confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. 

Temps de conservació Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.  

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per 
tramitar la sol·licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers. 

Drets de les persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o 
oposició al seu tractament a través de  
la Seu electrònica www.fonollosa.cat o presencialment al Registre de l’Ajuntament, carrer Església, s/n. 
 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota persona interessada tindrà dret a 
presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la 
seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de 
dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 
 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
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