
Nom i cognoms 

Domicili 

Població Codi Postal 

NIF Telèfon/s Correu electrònic 

Exposo 

Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera de la convocatòria 
del concurs oposició lliure per cobrir sis places d’auxiliars administratius/ives vacants a la 
plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Martorell. 
Que em comprometo a prestar jurament o promesa de la forma establerta al Reial Decret 
707/1979, de 5 d’abril, i pel Decret 359/1986, de 4 de desembre, de la Generalitat de 
Catalunya, en cas de resultar seleccionat/ada 
 D’acord amb la base 4.d de la convocatòria, faig constar que tinc la condició de persona
discapacitada,  i que necessito les següents adequacions de temps i mitjans materials
específics per realitzar les proves: ________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Demano 

Que em sigui admesa aquesta sol·licitud, amb tota la documentació adjunta, per poder prendre 
part en aquest  procés de selecció.  

Documents que s’acompanyen 

 DNI  Títol Graduat Escolar, ESO, FP1r grau,
cicle formatiu grau mitjà  o qualsevol
altre equivalent  o superior.

 Acreditació pagament taxa  Acreditació C1 Català (i castellà si s’escau)

Martorell, ....... de/d’........................ de 2022 

Signatura de la persona sol·licitant 

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Martorell 

Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (article 6.1.e de RGPD 2016/679) 
Responsable del tractament: Ajuntament de Martorell 
Finalitat del tractament: Gestionar i tramitar els processos de selecció de personal de l’Ajuntament de Martorell 
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al 
tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer del 
Mur,61,08760-Martorell. 
Informació addicional ampliada a  “Política de Protecció de Dades “: plana web www.martorell.cat  

mailto:dpd@martorell.cat
http://www.martorell.cat/
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