
 

 
SOL·LICITUD 

 
 
Nom i Cognoms. Raó social. 
      

 

DNI/NIF 
      

Adreça 
 
 

Població  
      

C. Postal 
      
 

Telèfon 
      

 

Correu electrònic 
      

 
 
            Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit (en cas de nomenar un representant 

serà aquest qui les rebrà).  
 
Tingueu en compte que rebreu un avís per correu electrònic i/o per SMS per accedir al contingut de la notificació electrònica. En cas de 
nomenar representant serà aquest qui rebrà l’avís de notificació. Aquest avís només té efectes informatius i la falta d’accés a la notificació 
electrònica no impedirà que es consideri realitzada un cop transcorregut 10 dies naturals des de la seva posada a disposició, d’acord 
amb l’art. 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas que 
sigueu persona física, podeu modificar en qualsevol moment la vostra elecció sobre notificacions electròniques fent una sol·licitud a 
través del correu electrònic a info@cabrerademar.cat o a les Oficines d’Atenció Ciutadana. 

 
 Actuant en representació  

Nom i Cognoms 
      
 

DNI 
      
 

Telèfon 
      

 

Correu electrònic. Email 
      

 
 

  EXPOSO 
 
Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, i que aporto la documentació 
que es demana. 
 
 
 
 
 
SOL·LICITO 
 
Sigui admesa la meva sol·licitud per tal de poder participar en el procés de selecció per cobrir amb caràcter 
interí el lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTS APORTATS                   CABRERA DE MAR. DATA I SIGNATURA 
 
1. Fotocòpia compulsada del DNI 
2. Original o còpia compulsada del títol acadèmic 
3. Continua al final del document .../...      

 

 

mailto:info@cabrerademar.cat


 

 

PROTECCIÓ DE DADES  

De conformitat amb L.O 3/18 5 desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que 
correspongui, L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR, responsable del tractament, facilita la següent 
informació bàsica sobre la Protecció de Dades:  

Responsable de tractament : Ajuntament de Cabrera de Mar - CIF P0802900A – Plaça de l’Ajuntament, 5 
08349 de Cabrera de Mar.  

Finalitat: Gestió i control de les entrades i sortides de documentació.  

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a 
través d’aquesta sol·licitud.  

Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.  

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el 
dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt. Tanmateix, 
l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

Conservació: Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat 
per a la qual han estat recollides.  

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es 
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les 
finalitats esmentades. L’Ajuntament de Cabrera de Mar l’informa que compleix amb tots els requisits 
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.  

 
.../... 
4. Certificacions, títols, i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats segons la base 7.2. 
5. Original fotocòpia dels certificats acreditatius de serveis prestats a l’administració pública. 
6. Currículum vitae, acompanyat d’informe de vida laboral emès per la Seguretat Social en el termini màxim 
d’un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds. 
7. Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de suficiència C1 de la llengua catalana. 
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