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ANNEX I 

SOL·LICITUD DE LA PERSONA INTERESSADA 

 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 

Nom i cognoms NIF 

  

 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 

Tipus de persona 

Física 

 Jurídica 

Nom i cognoms/Raó Social NIF/CIF 

  

Poder de representació que ostenta 

 

 

L'Administració Pública verificarà la identitat de les persones interessades en el procediment 

administratiu, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o denominació o raó social, segons 

correspongui, que constin en el Document Nacional d'Identitat o document identificatiu equivalent. 

Les persones interessades podran identificar-se electrònicament davant les Administracions Públiques 

a través dels sistemes establerts conforme a l'article 9.2 de la Llei 39/2015. 

Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, 

desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la 

representació, de conformitat amb l'indicat en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment Administratiu Comú. 

 

 

DADES A l'efecte de NOTIFICACIONS 

Mitjà de Notificació1  

 Notificació electrònica 

 Notificació postal 

 
1 Conforme a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

les persones físiques podran triar a tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per a l'exercici dels seus 

drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, tret que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics 
amb les Administracions Públiques. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser 

modificat per aquella en qualsevol moment. 

En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització 

de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes: 

a) Les persones jurídiques. 

b) Les entitats sense personalitat jurídica. 

c) Els qui exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que 

realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu 

s'entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils. 
d) Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. 

e) Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva condició 

d'empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada Administració. 
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Adreça 

 

Codi Postal Municipi Província 

   

Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic 

    

 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD 

 

EXPOSA 

 

Que, vista la convocatòria anunciada en el Butlletí Oficial de la Província, en relació amb el procés 

selectiu per a la constitució d'una borsa d'ocupació, i conforme a les bases publicades 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

 

• Ser ciutadà/na espanyol/a, de conformitat amb la legislació vigent. 

• Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, 

d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la 

despleguin i el reglament dels cossos de policia local. 

• No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el 

normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

• Tenir complerts divuit anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. 

• No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions 

públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 

pública. Serà aplicable, no obstant això, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant 

ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 

• Tenir la titulació exigida. 

• Estar en possessió dels permisos de conduir B i A2. 

• Tenir una alçada mínima d’1,60 m les dones i d’1,65 m els homes. 

• Haver satisfet la taxa per participar en la borsa de treball o acreditar-ne la seva exempció, 

d’acord amb el punt cinquè d’aquestes bases. 

• Acreditar el coneixement intermedi de la llengua catalana, de nivell B2 de la Direcció General 

de Política Lingüística o equivalent. 

• Reunir tots i cadascun dels restants requisits exigits a les bases de la convocatòria, referits 

a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds. 

 

Títols que declara posseir i relació de mèrits al·legats: 
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Per tot això, SOL·LICITO que, de conformitat amb el que es disposa en els articles 55 i 56 del text 

refós de la Llei d'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d'octubre, s'admeti aquesta sol·licitud per al procés de selecció de personal referenciat. 

 

Deure d'informar a les persones interessades sobre protecció de dades  

 He estat informat de què aquest ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la instància 

i en la documentació que acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius.  

Responsable Ajuntament del Catllar 

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 conferits al responsable del 

tractament: art. 55 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d'octubre 

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com 

qualssevol altres drets que els corresponguin, tal com s'explica 

en la informació addicional 

Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre 

protecció de dades en la següent url 

https://www.elcatllar.cat/rgpd 

 

DATA I SIGNATURA 

 

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes. 

 

A ___________________________, a _____ de ___________________ de 20__. 

La persona sol·licitant, 

 

 

Signat: _________________ 

 

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DEL CATLLAR 

 

https://www.elcatllar.cat/rgpd

