DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ EN PROCÉS SELECTIU
Dades personals del sol·licitant
NOM

I COGNOMS / RAÓ SOCIAL

NIF/CIF

Dades del representant*
NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL
NIF/CIF
* En cas que el sol·licitant actuï per mitjà de representant, haurà d’acompanyar-se còpia del DNI/CIF
del sol·licitant i documentació acreditativa de la representació que ostenta.

Dades de contacte i notificacions
Adreça
Codi postal
Telèfon mòbil

Població
E-mail

Marqui la casella en cas que el sol·licitant no estigui obligat a relacionar-se a través de mitjans
electrònics amb les administracions públiques i no vulgui rebre notificació electrònica dels actes
municipals dictats en aquest procediment, en aplicació del què disposa l’article 14.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre. Consulteu les condicions de la notificació electrònica a www.sabarca.cat.

Convocatòria
Lloc de treball / plaça convocada
Tipus:

Torn obert
Torn restringit / promoció interna
Torn especial persones amb disminució
Altres

S’adjunta la següent documentació complementària
Títol de nivell de català i/o castellà.
Justificant del pagament de la taxa municipal per expedició de documents
administratius, per prendre part en concursos o oposicions per a places de la
plantilla.
Currículum vitae.
Altra documentació (especifiqueu-la):

CONDICIONS
La documentació obligatòria o opcional a presentar s'estableix a les bases generals i/o específiques
de la convocatòria a la qual s'opta i s’haurà d’aportar un cop qualificats els aspirants i publicada
la relació d'aprovats i aprovades.

EXPOSO:
Que vull participar en el procés selectiu per a la provisió del lloc de
treball/de la plaça abans esmentat/ada.
DECLARO:
Que són certes totes les dades facilitades en aquesta sol·licitud i en la
documentació annexa, que he llegit els advertiments legals i que accepto les
bases de la convocatòria.
Que disposo de la titulació acadèmica requerida en les bases específiques que
regulen aquesta convocatòria de selecció.
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 em comprometo a fer el jurament o promesa a què fa referència el Reial
decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual es determina la fórmula de jurament o
promesa per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.
Per la qual cosa, SOL·LICITO que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud i que
sigui admès/esa en el procés selectiu convocat per a la provisió del lloc de
treball/de la plaça abans esmentat/ada.
Signatura

Sant Andreu de la Barca, ______ de _____________________ de _______
CONSENTIMENT CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Art. 28 de la Llei 39/2015,
d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)
Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a efectuar consulta de les dades i els
antecedents que constin en fitxers d’altres Administracions Públiques, per tal de comprovar que
es compleixen les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol•licitud i per
revisar-les fins a l’extinció de la seva vigència.
En cas de que no autoritzeu, marqueu la casella
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Informació important
Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal
És obligatori omplir tots els camps de la instància. Per què?
Perquè l'article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que les sol·licituds que es formulin a l'Administració hauran de
contenir les dades que s'assenyalen al formulari.

Quin tractament rebran les vostres dades personals?
Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter
confidencial, en els fitxers creats per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la finalitat de poder
tramitar la vostra sol·licitud.
Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà el vostre consentiment inequívoc,
llevat de la utilització que pugui fer-ne l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per enviar-vos informació
oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins l'exercici de les funcions de
l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent.

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat?
Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al
consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, al
Registre General de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
En cas que, per a la tramitació de la vostra sol·licitud, calguin dades o antecedents que es trobin en
fitxers de titularitat d'altres administracions públiques, podeu autoritzar-nos directament per a l'accés a
aquests fitxers, i estalviar-vos d'aquesta manera el tràmit.

A L'IL·LUSTRE ALCALDE PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

