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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 

Torn obert  

3-DOCUMENTACIÓ ORIGINAL O CÒPIES COMPULSADES
Documentació acreditativa de la nacionalitat: DNI                ALTRES DOCUMENTS D’IDENTIFICACIÓ PERSONAL 

Titulació acadèmica 

Títol de català ( Certificat de nivell de català)  

Altres requisits:  Currículum vitae                Altres 

4-DECLARO

-Que en la data en que 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 es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per prendre part de la convocatòria.

-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 
(Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de Protecció de dades de caràcter personal) 

 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades introduïdes, són les 
estrictament necessàries, d’acord amb l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició, previ requeriment, d’acord a l’article 68 de l’esmentada Llei 
39/2015.  

Aquestes dades s’incorporaran a un fitxer de l’Ajuntament amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. Podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, 
cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts  a la legislació vigent sobre protecció de dades mitjançant escrit  presentat a les 
oficines de l’Ajuntament, carrer Església, s/n.  
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