
 

 

 

 
Sol·licitud d’admissió a processos de selecció de personal 

 
Dades de la persona sol·licitant 
 

    
Nom i cognoms       DNI/NIE   

              

Data de naixement Nacionalitat     Sexe (H/D)   

              

Domicili a efectes de notificacions     
Núm. Pis 
Porta   

              

Municipi/província Codi Postal Adreça Correu electrònic   Telèfon 

              

 

Convocatòria / Lloc de treball: 

 

 

 

 

 

 

Declaro que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo les 

condicions exigides a la convocatòria per formar part de la borsa de treball així com les assenyalades com a mèrits al 

que fa referència aquest procés selectiu i que, arribat el cas, puc acreditar documentalment i, per tant, sol·licito ser 

admès/essa al procés de selecció que fa referència la present sol·licitud. 

 

Barberà del Vallès, .........de.......................de 20..... 

Signatura de la persona sol·licitant 

 

 

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) 2016/679 UE  L’informem que les seves dades formaran part, o ja están 

incloses, en un fitxer sota responsabilitat de BARBERÀ PROMOCIÓ per a les finalitats legítimes de gestió i relació entre ambdues parts. Podran ser comunicades a 

altres organismes de l’Ajuntament per a les mateixes finalitats o a organitzacions externes quina intervenció es requereixi per a la realització del servei que 

oferim, així com a les assenyalades per la normativa vigent. 

Poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició respecte al tractament, comunicant-nos-ho a BARBERÀ 

PROMOCIÓ mitjançant correu electrònic a rgpd@barberapromocio.cat. Per a més informació, veure Política de Privacitat a www.barberapromocio.cat 

 

 

 

 

Registre d’entrada 

 

 

Registre d’entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre d’entrada 
  Fotocòpia del NIF o NIE 
  Fotocòpia del Currículum Vitae signat per la persona interessada 
  Fotocòpia de la vida laboral que acrediti la seva experiència laboral i contractes laborals 
  Fotocòpia dels títols dels cursos realitzats 
  En cas de tenir una discapacitat igual o superior al 33 % presentar certificat de reconeixement del 

grau de la Generalitat de Catalunya 
  Altres :  

mailto:rgpd@barberapromocio.cat
http://www.barberapromocio.cat/

