
 

 

ANNEX I.- SOL·LICITUD  DE  PARTICIPACIÓ  A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ 

D’UN TÈCNIC SUPERIOR EN ARQUITECTURA DEL CONSORCI DEL BESÒS I CONSTITUCIÓ 

D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE VACANTS DE LA MATEIXA 

CATEGORIA QUAN AQUESTES ES PRODUEIXIN 

 

Dades personals 

 

Cognoms Nom 

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 Tècnic/a Superior 

d’Arquitectura i constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants de la 

mateixa categoria quan aquestes es produeixin.  

• 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 

 Currículum professional degudament complimentat segons model adjunt com a 
document ANNEX II i Portfoli d’arquitectura -dossier en el que es detallin i mostrin 
els treballs realitzats-. 

 Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport espanyol. 

 Fotocòpia de la titulació acadèmica necessària per a participar al procés.  

 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 o documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i 
obtingut plaça en processos anteriors de selecció o provisió (concurs o lliure 
designació) de personal per accedir a l'Administració local o a l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del 
mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres 
processos de selecció de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels Ajuntaments consorciats de l'any en curs. 



 

 

 Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin nacionalitat 
espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en 
l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions 
pròpies de la categoria mitjançant la prova de coneixements prevista a la clàusula 
7.3.  

Quedaran exemptes d'aquesta prova les persones aspirants que, tot i no tenir la 
nacionalitat espanyola, aportin juntament amb la sol·licitud de participació un dels 
documents que s'indiquen a continuació:  

- Certificat conforme han cursat la primària i secundària a l'Estat Espanyol.  

- Diploma d'espanyol nivell B2 (marc europeu comú de referència) que 
estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o certificació 
acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a la seva 
obtenció.  

- Certificat de Nivell Intermedi B2 en espanyol per a estrangers expedit per 
les escoles oficials d'idiomes.  

 

 Sol·licitud d’adaptació o d’adequació de temps i mitjans materials per a la 
realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria. En 
l’acceptació d’aquestes adaptacions o adequacions cal atenir-se al que disposa 
l’article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i 
dels equips de valoració multiprofessional i presentar el corresponent dictamen 
actualitzat dels equips multiprofessionals a que es refereix l’article 4.3 del mateix 
Decret.  

 

 

 

 

 

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 Tècnic/a Superior d’Arquitectura i constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants de 

la mateixa categoria quan aquestes es produeixin, 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,  protecciodedades@consorcibesos.cat acompanyat en tots dos 

casos de document oficial que l’identifiqui. 

 

        Dono el meu consentiment el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per 

prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.  

Signatura 

 

                            ,     de                 de 2021. 
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