
INSTÀNCIA PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE TÈCNICS SUPERIORS D’EDUCACIÓ INFANTIL PER A LA LLAR 
D’INFANTS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 

Sol·licitant 

Nom i cognoms: 
DNI: 

 

Dades per a notificacions 

Adreça: 
Municipi:                                   Codi postal:  
 
D’acord amb la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i 
altra legislació vigent, AUTORITZO a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en 
relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant missatge: 

 Al telèfon mòbil: 

 A l’adreça electrònica 

 Notificacions a la meva bústia electrònica, accessible des de la seu 
electrònica, amb la identificació prèvia amb idCAT, DNI electrònic o qualsevol 
altre certificat digital admès per l’Ajuntament. 

 
 
Fets i motius de la petició 
 

 
Que ha tingut coneixement de la convocatòria de la borsa de treball de tècnics 
superiors en educació infantil convocada per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Que ha llegit les condicions de contractació previstes a les Bases. 
 
Que compleix tots i cada un dels requisits exigits per participar en la convocatòria i 
accepta les condicions previstes a les Bases. 
 

 
Sol·licito 
 

 
Prendre part en la convocatòria i que s’admeti aquesta sol·licitud, acompanyada de la 
documentació acreditativa dels mèrits al·legats. 
 

 
Documentació que s’adjunta 
 

 DNI/NIE/passaport 

 Titulació acadèmica 

 Certificació acreditativa del nivell de català 

 Currículum 



 Acreditació del pagament de la taxa corresponent. 

 Acreditació de la discapacitat igual o superior al 33% 

 Acreditació de la situació de demandant d’ocupació 

 Altres acreditacions exigides en les bases específiques: 
 
 

 
Accepto les presents condicions de la convocatòria i autoritzo l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta a: (marcar amb una “X”) 

 Consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les 
diferents administracions públiques. 

 Incorporar les dades personal als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta per a la resolució d’aquest tràmit. En compliment de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE, podeu exercir el dret d’accés, modificació, cancel·lació i/o 
oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de 
l’Ajuntament o al registre telemàtic habilitat al web www.vilatorta.cat. 

 

Declaro que totes les dades són certes i demano ser admès en el procés selectiu 
convocat per a la provisió del lloc de treball esmentada. 

 

Sant Julià de Vilatorta, _________ de/d’ __________ de 20___ 

Signatura 

 
 

http://www.vilatorta.cat/

