
 
 
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I DECLARACIÓ RESPONSABLE 
PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS SELECTIU 

 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 

Nom i cognoms  .......................................................................  NIF: ................................................                     

Domicili : .............................................................................................................................................                                                                      

Codi postal: ...................   Població: ................................................................................................. 

Telèfon 1.......................................................... Telèfon 2 ..................................................................  

Correu electrònic: .............................................................................................................................. 

 
EXPOSO:  
 
Que havent-me assabentat de la convocatòria de ................................................................................................ 
s’adjunta la fotocòpia de la documentació acreditativa dels requisits específics de la convocatòria que es 
detallen a continuació: 
 
 Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (NIF) o passaport en vigor.  
 Currículum Vitae actualitzat 
 Fotocòpia de la titulació exigida  
 Per a l’exempció de la prova de català: Fotocòpia del certificat de nivell C1 del MERC de llengua catalana, 

equivalent o superior o document acreditatiu. 
 Per a l’exempció de la prova de castellà, per les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, el 

certificats d’estudis a l’Estat espanyol, certificats d’aptitud en espanyol o document acreditatiu 
 Documentació acreditativa dels mèrits segons detallen les bases. 
 
Així mateix: 
 Accepto la notificació electrònica de les comunicacions i actes administratius que esdevinguin del present 

procediment. 
 
SOL·LICITO: 
 
Ser admès/essa a les proves selectives a les quals fa referència aquesta instància atès que reuneixo les 
condicions exigides per a l’ingrés a la Funció Pública i especialment les assenyalades per la present 
convocatòria i DECLARO RESPONSABLEMENT i sota la meva responsabilitat el següent: 
 
 No pateixo cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l’acompliment de les corresponents 

funcions. 
 No estic inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques, ni estic separat/a mitjançant expedient 

disciplinari, del servei de cap Administració Pública.  
 No estic en cap dels supòsits d’incompatibilitat del personal al servei de les Administracions públiques, 

previstes en la Llei de l’Estat 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 



 
 
 
 
 
 
 

administracions públiques i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
 No estic condemnat/a en sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i intimitat sexual.  
 

Data i signatura 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 

Responsable del 
tractament 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 
Adreça postal: carrer Nou 26. 08458 Sant Pere de Vilamajor 
Telèfon: 938450008  
Adreça electrònica: ajuntament@vilamajor.cat 
Web municipal:  www.vilamajor.cat 

Finalitat del  
tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa 
de procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica del 
tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al       
responsable del tractament o per complir una missió realitzada en 
interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable 
del tractament. 
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la 
sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre 
o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin 
requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 
autoritza. 
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 
sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, o mitjançant la seu 
electrònica - http://vilamajor.eadministracio.cat/ 
Si considereu que el tractament de dades personals és contrari a la 
normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de 
protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la 
seva web o per mitjans no electrònics. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades a la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
http://www.vilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 
 

 


