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MODEL NORMALITZAT DE  SOL·LICITUD ESPECÍFICA (23/03/2022) 

 

SSOOLL··LLIICCIITTUUDD  DD’’AADDMMIISSSSIIÓÓ  AA  PPRROOVVEESS  SSEELLEECCTTIIVVEESS  
 
 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

LLINATGES I NOM: DNI/NIF: 

ADREÇA (C., PL., AVDA...): NÚM.            
o KM: 

BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: POBLACIÓ: 

FAX: TEL.: A/E: 

NACIONALITAT: DATA DE NAIXEMENT: 

SEXE:     

DADES PER A NOTIFICACIONS 

PERSONA A NOTIFICAR MITJÀ PREFERENT DE NOTIFICACIÓ 

  Persona sol·licitant   Notificació electrònica (és necessari haver indicat l’adreça de correu electrònic). Cal disposar de certificat o DNI 
electrònics. 

En el cas dels subjectes als quals es refereix l’article 14 de la Llei 39/2015, la utilització d’aquesta via serà obligatòria. 

 Persona Representant   Notificació postal (és necessari haver indicat l’adreça completa on s’ha de notificar). 

DADES DE LA PLAÇA I DE LA FORMA D’ACCÉS 

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA: 

FORMA D’ACCÉS 
TORN LLIURE PROMOCIÓ INTERNA 

RESERVA PERSONES AMB DISCAPACITAT GRAU DE DISCAPACITAT: 

ADAPTACIÓ QUE SOL·LICITA I MOTIU D’AQUESTA 

 
 

ALTRES DADES 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS: (adjuntar document): 

Titulació acadèmica exigida a la convocatòria   indicar la titulació corresponent______________________________________________________ 

Universitat d’expedició de la titulació ( si s’escau) ________________________________________________________________ 

Justificant de pagament de la taxa fet segons la via seleccionada.  

Còpia autèntica o còpia electrònica autentica del certificat de coneixements de llengua catalana.  i indicar el tipus de certificat: 

 
 Certificat de coneixements de llengua catalana expedit per l’EBAP.  
 Certificat de coneixements de llengua catalana expedit per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears.  
 Certificat de coneixements de llengua catalana homologat per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears.  
 Certificat homologat establert a l’Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes 

i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Jovent. 
 Certificat expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut, que segons el Decret 6/2012, de 3 de febrer, 

sobre avaluació i certificació de coneixements de català 
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MODEL NORMALITZAT DE  SOL·LICITUD ESPECÍFICA (23/03/2022) 

D’acord amb la base tercera de les bases generals que han de regir els procesos selectius, desitj realitzar les proves en : 

Català  

Castellà  

En el cas que no s’indiqui cap opció, s’entendrà que totes les proves es realitzaran en català 

El/La que subscriu SOL·LICITA ser admès/esa a les proves selectives a les quals fa referència aquesta sol·licitud. Així mateix, declara que són certes totes les dades 
que s’hi han consignat i que compleix les condicions que s’exigeixen per a l’accés a l’esmentada plaça. 

 
 
Palma,…… d…………………….... de .......... 
(firma) 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades, d’acord amb el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i la normativa de desenvolupament: 
En compliment de la normativa aplicable sobre protecció de dades, l’Ajuntament de Palma (plaça de Cort, 1, 07001 Palma, Illes Balears, tel. 971 22 59 00 – 630 30 82 26, 
ajuntament@palma.cat), com a responsable del tractament de les dades de caràcter personal, us informa que les dades facilitades s’incorporaran a les corresponents activitats  de 
tractament i s’utilitzaran amb la finalitat del registre i la tramitació de la sol·licitud presentada. La base jurídica del tractament consisteix en l’exercici de les competències municipals 
d’acord amb la legislació vigent, en el compliment d’una missió realitzada en interès públic, o bé en l’exercici de poders públics i compliment d’una obligació legal, a més del 
consentiment de la persona interessada. No es comunicaran dades a tercers aliens a l’Administració municipal, tret que hi hagi obligació legal, com el compliment de l’article 28 de la 
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o per a exercir les activitats que no dugui a terme directament l’Ajuntament i estiguin regulades 
per contracte o conveni. Les dades es mantindran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual s’han obt ingut i per a determinar les possibles responsabilitats que 
se’n puguin derivar o d’acord amb les obligacions legals. Així mateix, es poden exercir, entre d’altres, els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de limitació del 
tractament, de retirar el consentiment, de portabilitat o d’oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, d’acord amb la normativa vigent i mitjançant escrit dirigit al 
responsable del tractament, sense perjudici de la possibilitat, si s’escau, de presentar una reclamació davant l’Agència  Espanyola de Protecció de Dades. 
 
Consentiu expressament al tractament de les dades personals proporcionades i, si s’escau, a la seva incorporació a un fitxer automatitzat de titularitat municipal amb la finalitat de 
tramitar les sol·licituds presentades i els procediments corresponents? 
 Hi consent  No hi consent 

Per a no aportar documents elaborats per l'Administració, la persona 
sol·licitant declara la veracitat de les dades consignades i autoritza que 
es verifiquin utilitzant els mitjans telemàtics necessaris i disponibles per 
a les administracions públiques SÍ 
 NO 
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