
 
   

   
   

  
  
La Pau,5 (08757) 
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat 
ajuntament@corberadellobregat.cat 

 
  

 
1. DADES PERSONALS 
 

DADES DEL SOL·LICITANT 

En/Na .................................................................................................... , amb 

DNI/NIF ............................ Població ................................................ CP( ........... ) 

Adreça ........................................................................  .................  .................. 

Urbanització/ núm. bústia .................................................................................. 

Dades contacte: Telèf. fix: .................................... Telèf. mòb. ..............  ........... 

Adreça electrònica .................................. @........................................................ 

 
 

DADES DEL REPRESENTANT (en cas que presenteu aquest formulari en nom d’una altra persona) 

En/Na ..................................................................................................... , amb 

NIF/CIF ............................ Població ................................................ CP( ........... ) 

Adreça ........................................................................  .................  .................. 

Dades contacte: Telèf. fix: .................................. Telèf. mòb. ............................  

Adreça electrònica .................................. @........................................................ 

 

2. EXPOSO  
 Que reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits en la base tercera del procés 
selectiu per cobrir vacants i/o necessitats de personal en la categoria d’enginyer 
d’obres públiques, publicat en el BOPB registre 2018031074 de data 3 d’agost de 
2018. 

  .......................................................................................................................................................................................................................................  

3. SOL·LICITO 
(Concreteu aquí la vostra petició de la manera més clara i breu possible) 

 Prendre part en el procés de selecció d’una borsa de treball per donar cobertura a les 
vacants i/o necessitats de personal en la categoria d’enginyer d’obres públiques, 
mitjançant concurs oposició.  

 Documentació aportada: 

� DNI o NIE 
� Titulació exigida. 
� Certificat de coneixements de llengua catalana nivell de suficiència C1. 
� Currículum Vitae 
� Permís de conduir classe B. 
� Declaració responsable (Annex I). 
� Drets d’examen (subgrup A2) 

 
Corbera de Llobregat, ...............de/d' .............................................de 20..... 
 

 
Signatura 

 

 

 

 
 
 
 
 

AUTORITZO a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè accedeixi a les meves 
dades i els antecedents que constin en fitxers d'altres administracions públiques i 
que calguin per a la tramitació i resolució d’aquesta sol·licitud. Així mateix, autoritzo 
que aquestes dades siguin comunicades a les administracions públiques que així ho 
sol·licitin. 
Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐ 

 
AUTORITZO aquest Ajuntament perquè les notificacions relacionades amb aquesta 
sol·licitud em siguin trameses, amb plens efectes alliberadors, utilitzant mitjans 
electrònics a través de la plataforma e-NOTUM, accessible des del web municipal 
www.corberadellobregat.cat 
Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐ 
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Informació important 

  
 

  
És obligatori emplenar tots els camps de la sol·licitud. Per què? 
  

Perquè l'article 70 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú estableix que les 
sol·licituds que es formulin a l'Administració hauran de contenir les dades que s'assenyalen al 
formulari. 
  
Quin tractament rebran les vostres dades personals? 
  
§  Les dades personals que ens proporcioneu seran incloses en el fitxer informatitzat corresponent, 
amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud. 
  
§  Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà el vostre consentiment 
inequívoc, llevat de la utilització que pugui fer-ne l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per enviar-
vos informació oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins l'exercici de les 
funcions de l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la 
normativa vigent. 
  

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat? 
  
§  Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al 
consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, dirigint-se mitjançant 
instància al responsable d’aquest fitxer: Ajuntament de Corbera de Llobregat/Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania/carrer de La Pau, núm. 4/08757 Corbera de Llobregat 
 

 
 
 
 
 

 
 

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 
 

El sistema esmentat enviarà un avís a l'adreça de correu electrònic i/o al mòbil que figura en 
aquesta sol·licitud.  

  

L'accés a les notificacions electròniques es pot efectuar mitjançant la generació d'una paraula 
de pas o mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació classificades per 
l'Agència Catalana de Certificació -CATCert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


