
 

 

INSTÀNCIA PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

 

Dades del sol·licitant 

Nom i cognoms: 
DNI: 
Adreça: 
 
Municipi:                                   Codi postal:  
Correu electrònic: 
Telèfon: 

 
EXPOSO 

 
Que he tingut coneixement de la convocatòria del procés selectiu 

_______________________________________________ de l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta. 

Que he llegit i accepto les condicions previstes a les bases reguladores del procés 

selectiu. 

Que declaro que totes les dades són certes i compleixo tots i cada un dels requisits 

exigits per participar en la convocatòria. 

 
SOL·LICITO 

 
Prendre part en la convocatòria de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 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 

 Acreditació del pagament de la taxa corresponent 

 Acreditació de discapacitat igual o superior al 33% 

 Currículum 

 Altres mèrits a acreditar en fase de concurs 



 

 

Per tal de poder gestionar la borsa i oferir un bon servei, necessitem el vostre 

consentiment exprés per poder rebre i tractar les vostres dades, per això, cal que llegiu 

la informació de protecció de dades següent: 

Responsable:  Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta - Plaça del Marquès de la Quadra, 1, 08504 Sant Julià de 

Vilatorta. Tel.: 93 812 21 79. Email: sjv.ajuntament@vilatorta.cat 
Finalitat: Gestió i resolució del procés selectiu. 
Legitimació: Consentiment de la persona interessada. 
Destinataris: Les dades no seran cedides a tercers, tret d’una obligació legal i a l’empresa d’assessorament per 

a la prova psicotècnica i l’entrevista personal. 
Exercici de drets: Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament de les 

vostres dades a través de la seu electrònica o presencialment a l’ajuntament. 
Més Informació: Podeu trobar més informació a http://www.vilatorta.cat/altres-continguts/politica-de-privacitat/.  

 

He llegit 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. 

 Tractar les meves dades personals per poder gestionar el procés selectiu.  

 Enviar-me notificacions electròniques en relació a aquesta sol·licitud al telèfon 
mòbil i/o a l’adreça electrònica. 

 

Sant Julià de Vilatorta, _____ de/d’ _______________ de 20____ 

(Signatura) 
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