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ANNEX II: ACREDITACIÓ 

DELS REQUISITS 

EXIGITS EN LA CONVOCATÒRIA 

PER LA PERSONA SELECCIONADA 

 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 

Nom i cognoms NIF 

  

 

DADES A l'efecte de NOTIFICACIONS 

Mitjà de Notificació1  

 Notificació electrònica 

 Notificació postal 

Adreça 

 

Codi Postal Municipi Província 

   

Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic 

    

 

DADES O DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  

1. Nom de la dada o document: Dades de titulació. 

Descripció:  

Referència legislativa: art. 56.1.e) 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. 

Tipus d'aportació:   Obligatòria  Aportar segons el cas 

 Addicional 

Requisit de validesa:  Original/Còpia 

autèntica  

 Còpia simple 

 Aquesta dada o el document s'aporta amb la sol·licitud 

2. Nom de la dada o document: Carnet de conduir 

Descripció:  

Referència legislativa: art. 59 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. 

Tipus d'aportació:   Obligatòria  Aportar segons el cas 

 
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. 
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 Addicional 

Requisit de validesa:  Original/Còpia 

autèntica  

 Còpia simple 

 Aquesta dada o el document s'aporta amb la sol·licitud 

3. Nom de la dada o document: Certificat mèdic oficial. 

Descripció:  

Referència legislativa: art. 61.5 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. 

Tipus d'aportació:   Obligatòria  Aportar segons el cas 

 Addicional 

Requisit de validesa:  Original/Còpia 

autèntica  

 Còpia simple 

 Aquesta dada o el document s'aporta amb la sol·licitud 

4. Nom de la dada o document: Relació de mèrits de les persones aspirants 

Descripció: 

Referència legislativa: art. 61.3 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. 

Tipus d'aportació:   Obligatòria  Aportar segons el cas 

 Addicional 

Requisit de validesa:  Original/Còpia 

autèntica  

 Còpia simple 

 Aquesta dada o el document s'aporta amb la sol·licitud 

 

DADES O DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL A APORTAR SEGONS 

ORDENANÇA 

1. Nom de la dada o document: Justificació del pagament de la taxa. 

Descripció:  

Referència a la normativa municipal: D’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de la 

Taxa per Expedició de Documents Administratius 

Tipus d'aportació:   Obligatòria  Aportar segons el cas 

 Addicional 

Requisit de validesa:  Original/Còpia 

autèntica  

 Còpia simple 

 Aquesta dada o el document s'aporta amb la sol·licitud 

 

M'oposo a l'obtenció o consulta de les següents dades o documents:2 

 
2 La persona interessada pot oposar-se a què es consultin o recaptin les dades o els documents requerits, en aquest supòsit, 

s'hauran d'aportar aquests documents per a la tramitació del procediment. 
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 M'OPOSO expressament a què es consultin o recaptin aquestes dades o els documents a través de 

les xarxes corporatives o mitjançant consulta de la Plataforma d'Intermediació de Dades o altres 

sistemes electrònics habilitats per a això. 

Nom de la dada o documentació: Motivació: 

  

Nom de la dada o documentació: Motivació: 

  

 

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

 He estat informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardar les dades aportades en la instància 

i en la documentació que li 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 atorgats a aquest Ajuntament. 

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 o el seu representant legal, 

 

 

Signat: _________________ 

 

 

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

 
 

 

https://www.elcatllar.cat/rgpd

