
 
SOL·LICITANT 

 Nom i cognoms 
 

Núm. DNI 
 

 Domicili  
 

Núm. Telèfon 
                                

 Població 

 

Província i codi postal   

 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a l’adreça de correu consignada a 
continuació.  

 Correu Electrònic      
 

 
EXPOSO 
 

Primer Ates el decret d’alcaldia 2019-0648 de data 4 de desembre de 2019, en el que es fa referència a la 
convocatòria de dues borses de treball una per mestre/a  i una per tècnic/a d’educació infantil 
 
Segon: Que reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits a la base 3 de la convocatòria. 
 
Tercer:   Que declaro que compleixo amb els requisits per a l’obtenció del certificat negatiu del Registre Central 
de Delinqüents Sexuals, d’acord amb allò establert a la LO 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada 
per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, i dono el consentiment a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola 
perquè sigui aquesta administració pública qui obtingui, a través de la plataforma informàtica que correspongui, 
el corresponent certificat. 
 
Quart: Adjunto la següent documentació: (marcar la documentació que es presenta) 
 

o Currículum personal 
o Fotocòpia del DNI o Document oficial acreditatiu de la nacionalitat. 

o Fotocòpia de la titulació exigida a les bases. 

o Informe de Vida laboral amb una antiguitat no superior a 6 mesos des de la data de l’obertura de la 
convocatòria. 

o Còpia del document acreditatiu del nivell C de català 
 

o Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin als efectes de valoració en la fases de concurs 
 

SOL·LICITO 

 

Que s’admeti aquesta sol·licitud per a les proves de selecció de personal referenciada a continuació: 
 
             Borsa de treball de Mestre/a d’educació infantil 
 

        Borsa de treball de tècnic/a d’educació infantil 
 
 

 

Consentiment i deure d'informar als interessats sobre protecció de dades  

He estat informat/-da de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades a la instància i a la documentació 
que l'acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius.  
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades RGPD 

Responsable Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS – Diputació de 
Barcelona – Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B 2a planta Passeig de la Vall d’Hebron, 171 – 
08035 Barcelona – Telèfon 93 472 65 00 

Finalitat Principal Tramitació, gestió d'expedients administratius i actuacions administratives derivades d'aquests. 

Legitimació  Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a 
aquest Ajuntament. 

Destinataris  Les seves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal 

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualssevol altres drets que els 
corresponguin, enviant sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a 
ssg.dpd@diba.cat 

Informació Addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la següent url 
https://www.santsalvadordeguardiola.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 

 

Lloc i data 
 

Firma 
 

 

Il·lm. Sr. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 

https://www.santsalvadordeguardiola.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/

