
          
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE SURIA 

 
1.DADES PERSONALS 
 
Nom i cognom DNI 

Domicili Codi Postal Població 

Telèfon Correu electrònic 

En representació de DNI 

Domicili Codi Postal Població 

Tipus de representació 

 
2. EXPOSA: 
 

 

Que m'he assabentat de la convocatòria d'un concurs oposició per a cobrir la vacant  
d’una plaça d’enginyer municipal, en règim d’interinatge, així com la constitució 
d’una borsa de treball. 
 
Que desitjo participar en el procés selectiu, i per això accepto les bases de la 
convocatòria.  
 
DECLARO que són certes les dades recollides en aquesta sol·licitud, que reuneixo 
les condicions exigides per participar-hi i especialment les assenyalades en la base 
SEGONA de la convocatòria, i em comprometo a provar les dades que consten en 
la sol·licitud quan em siguin requerides. 
 

 
3.DEMANA: 
 

 

Ser admès/a a les proves selectives esmentades. 
 

 
4.DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 
 

 

 Fotocòpia del DNI. 
 Currículum acadèmic i professional, així com informe de vida laboral. 
 Fotocòpia de la titulació exigida per a l’accés al grup A1. 
 Fotocòpia del certificat del nivell B2 de català de la Direcció General 

de Política Lingüística o d’altre organisme que eximeixi de fer la 
prova, si s’escau. 

 Fotocòpia de la documentació que acrediti el compliment de les 
condicions que puguin ser valorades en la fase de concurs, d’acord 
amb el detall de la base SISENA. 

 Acreditació d’haver satisfet els drets d’examen. 
 



5. DECLARO:  
 
Que presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la 
finalitat esmentada.  
 
 
Signatura i data 

 
 
 
 
 
 
 
 
IL·LUSTRE SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE SÚRIA 

 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem: 
Responsable del tractament: Ajuntament de Súria (https://www.suria.cat). Finalitat del tractament: Prestació de serveis 
i gestió de tràmits municipals. Les dades recollides son les estrictament necessàries per la realització del tràmit 
corresponent. Legitimació: El tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament de 
Súria (art. 6 RGPD). Persones destinatàries: Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. Drets de 
les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament 
i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a suria@suria.cat 
(art. 15 a 22 RGPD).  


