
ANNEX. MODEL D’INSTÀNCIA

SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES A L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, MITJANÇANT CONCURS 
DE MÈRITS LLIURE (codi convocatòria: RH/21/004)

Dades personals del/de la sol·licitant

Primer cognom Segon cognom Nom

NIF Data de naixement (dd/mm/aaaa)
/        /

Nacionalitat:

Adreça

Codi Postal Població

Telèfon fix Telèfon mòbil

Adreça electrònica

De conformitat a l’establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics i altra legislació vigent, AUTORITZO a l’Ajuntament de Calafell, en relació 
amb aquesta sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant l’ús de: (marqueu el que 
procedeixi)
q No autoritzo                               q Al telèfon mòbil                       q A l’adreça electrònica 

Dades de la convocatòria

 Publicacions: DOGC núm.
                      BOPT núm.
Plaça:           BORSA D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES

Accés:           LLIURE                               Sistema de selecció: Concurs de mèrits

Documentació que s’adjunta

q Currículum vitae
q Còpia del DNI
q Còpia de la titulació mínima exigida a la base segona  q Sí           q No
q Acreditació del coneixement de català, mitjançant fotocòpia compulsada:   q Sí         q No



q Acreditació del certificat ACTIC, mitjançant fotocòpia compulsada:   q Sí           q No
q Justificant de pagament dels drets d’examen o de la seva exempció:   q Sí           q No

DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i 
que reuneixo els requisits i condicions necessàries exigides en la convocatòria d’aquestes 
bases, per la qual cosa, DEMANO ésser ADMÈS/ADMESA al concurs de mèrits convocat a què 
fa referència aquesta sol·licitud, comprometent-me a provar documentalment tot el que 
declaro.

Calafell, ___ de ____________ de 2021

Signat: ___________________________________________

AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i garantia dels drets digitals, les dades personals que facilitin les persones 
participants en les seves sol·licituds de participació, així com en altra documentació que pugui 
aportar i, si s’escau, les que es puguin general com a conseqüència de la seva participació en 
aquesta convocatòria, s’inclouran en el fitxer automatitzat del registre de documents i en la base 
de dades de la Unitat Administrativa de Gestió Interna de l’Ajuntament de Calafell per fer-ne el 
tractament informàtic per a les finalitats que s’hi preveuen, i podran ser cedides d’acord amb la 
normativa aplicable. Les persones participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació, portabilitat i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
sol·licitud expressa adreçada al Delegat de protecció de dades, al correu dpo@calafell.org

SI / NO autoritzo l’Ajuntament de Calafell a fer ús de les dades personals facilitades en els 
processos selectius o procediments de contractació que consideri oportú, dins l’àmbit de 
l’Ajuntament, organisme autònoms dependents i consorcis participats. 

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL


