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MODEL II:  
 
SOL·LICITUD CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA 
DE CONSERGE EN RÈGIM DE FUNCIONARI PER PROGRAMES  
 
Dades d’identificació del sol·licitant: 
 
Nom      Cognoms 
DNI/NIE     Data naixement 
Domicili      
Població     CP 
Telèfon      
Adreça correu electrònic 
Vull rebre notificacions a través de mitjans electrònics (E-Notum) □ Sí   □ NO 
 
MANIFESTO: 
Que m’he assabentat de la convocatòria del concurs oposició lliure, per a la provisió de 1 
plaça de conserge en règim de funcionari per programes, i la creació d’una borsa de 
treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions 
temporals, que ha estat publicada al DOGC i al BOP de Girona. 
 
DEMANO: 
Ser admès/a al procés selectiu  
 
DECLARO: 
Que accepto les bases del concurs oposició, i que compleixo totes i cadascuna de les 
condicions exigides en les bases de la convocatòria.  
  
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA  
 

- Fotocòpia del document nacional d’ identitat.  
- Fotocòpia de la titulació exigida. 
- Fotocòpia del certificat de nivell intermedi de català (B2) o equivalent. 
- Currículum acadèmic i  professional.  
- Descripció i acreditació fefaent dels mèrits al·legats. La documentació a valorar 

en la fase de concurs s’ha de presentar dins del termini de presentació de 
sol·licituds i han d’estar degudament compulsats.  

- Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual. 
- Declaració responsable d’incompatibilitat (MODEL I) 

 
 
Riudellots de la Selva, ____ d _____ 20__ 
 
Signatura 
 
Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Riudellots de la Selva. 
Finalitat: deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a 
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.  
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD). 
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del 
tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.  
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.riudellots.cat.   
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