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ANNEX.-  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS PER COBRIR UNA PLAÇA DE 
GESTOR/A DE PROJECTES DE L’ÀMBIT SOCIAL DEL CONSORCI DEL BESÒS 
   
Dades de la convocatòria 
 
Concurs per a cobrir una plaça de Gestor de Projectes de l’àmbit Social del Consorci del Besòs          
 

Dades personals 
 

Cognoms 
 

Nom 
 
 Sexe 

home     dona 
Data naixement DNI 

Telèfon fix Telèfon Mòbil Adreça postal 

Localitat Codi Postal Nacionalitat 

Adreça de correu electrònic 

 
Us manifesto respectuosament que: 

• Desitjo concórrer a la convocatòria pública per a cobrir una plaça de Gestor/a de Projectes en 
l’àmbit social del Consorci del Besòs. 

• Reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la 
convocatòria. 

• Declaro que són certes totes les dades que manifesto. 
 

Per les raons exposades, SOL·LICITO ser admès/admesa a prendre part en l’esmentada convocatòria. 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 

 
Nº pàgina Document 
 -  Fotocòpia del DNI. 

  -  Fotocòpia de la titulació acadèmica (tota aquella que pugui ser acreditable d’acord amb 
els requisits establerts a la base 4 segon punt, relativa a “requisits de participació”, així 
com aquella que pugui ser aportada per tal de ser comptabilitzada com a “mèrit” d’acord 
amb el punt 5.1 de les bases). 

 -  Certificació original emesa pels òrgans o autoritats corresponents dels Ajuntaments 
consorciats que acreditin la condició de funcionari o laboral fix d’aquella Administració. 

 -  Fotocòpia acreditativa d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de 
català C1(antic C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 

 -  Currículum professional, degudament documentat. 
(Juntament amb aquesta instància es facilita un model de resum de currículum) 
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CURRÍCULUM 
 
 

Nom i Cognoms 
 
 

Certificat de Nivell C1 de suficiència o superior de català: 
 

SI NO 
 
 

Si no esteu en possessió del certificat de nivell de català contesteu aquestes 
preguntes: 

 
 Heu participat i obtingut plaça en processos de selecció de personal per accedir als 

Ajuntaments consorciats, en què hi hagués establerta una prova eliminatòria de català del 
mateix nivell o superior? 

 
SI NO 

 
En cas afirmatiu,  
indiqueu el procés  
de selecció: 

 
 Disposeu dels títols d’ensenyament reglat no universitari expedits pel Departament 

d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els certificats de referència de la Direcció 
General de Política Lingüística d’acord amb el nivell exigit en la convocatòria. 

 
 

SI NO 
Heu participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic o lliure designació 
en les mateixes administracions, en que hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 
 

En cas afirmatiu,  
indiqueu el núm. del concurs o lliure designació: 

 
 

Cursos de Formació 
 

 
Nom del curs 

 
Centre 

Durada en 
hores 

Any 
realització 

Pàg. 
Acreditativa 
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Titulacions Acadèmiques 
 

 
Titulació 

 
Pàg. 
Acreditativa 
   

  

  

  

  

  

 
Experiència Professional 

 
LLOC OCUPAT 

 
CATEGORIA 

PERIODE
 

 
DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS PRINCIPALS REALITZADES: 
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LLOC OCUPAT 

 
CATEGORIA 

PERIODE
 

 
DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS PRINCIPALS REALITZADES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLOC OCUPAT 
 

CATEGORIA 
PERIODE

 

 
DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS PRINCIPALS REALITZADES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLOC OCUPAT 
 

CATEGORIA 
PERIODE

 

 
DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS PRINCIPALS REALITZADES: 
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Altres mèrits 
 

 
Descripció 

Pàg. 
Acreditativa 

  

 
Signatura 

 
______________, __ de ________ de 2018. 
 

Us recordem la necessitat de presentar aquesta sol·licitud per duplicat 
 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades, informem que les dades personals seran tractades per el Consorci del Besòs amb domicili en C/Olímpic, 
s/n, pl. 2,  08930, Sant Adrià de Besós, qui actua com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de 
gestionar la seva sol·licitud i el concurs per poder cobrir la plaça de Gestor de Projectes en l’àmbit social, podent 
ser cedits en cas d'obligació legal. No es tenen previstes transferències internacionals i la no aportació de dades 
implicarà la impossibilitat de gestionar la presentació de la seva sol·licitud. El temps de conservació de les dades 
serà el necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent.  

Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir aquestes dades, així com limitar i/o oposar-se al tractament o 
sol·licitar la portabilitat dels mateixos, mitjançant la presentació d'un escrit al domicili anteriorment indicat o via 
correu electrònic a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades, recursoshumans@consorcibesos.cat 
acompanyat en tots dos casos de document oficial que l’identifiqui.  

SRA. GERENT DEL CONSORCI DEL BESÒS 
 

mailto:info@consorcibesos.cat
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