
DNI /NIE/Pass 

Dades de la  persona sol·licitant

Nivell de català. Selecciona una de les opcions següents: 

Declaracions 

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A PROCESSOS DE SELECCIÓ

DENOMINACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Codi de convocatòria: Lloc de treball:

Nom i Cognoms 

Data de naixement Correu electrònic Telèfon de contacte 

Requisits de la convocatòria

Titulació acadèmica

Autoritzacions

Disposo del certificat C1 (antic C).

No tinc un certificat o títol de llengua catalana del nivell de coneixements requerits a la convocatòria ni superior i hauria de fer la prova 
acreditativa d'aquest requisit.

Autoritzo l'òrgan convocant perquè faci les consultes telemàtiques necessàries amb la finalitat de comprovar la veracitat de les dades que 
declaro.

No autoritzo l'òrgan convocant perquè facil es consultes telemàtique snecessàries amb la finalitat de comprovar la veracitat de les dades que 
declaro.

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que són certes les dades que consigno en aquesta sol·licitud i que compleixo els requisits i les 
condicions de caràcter general exigides per se admès/a per a la realització dels processos selectius convocats per la Fundació TICSalut que es 
preveuen a les bases de la convocatòria. En concrets, declaro que en la data de publicació d'aquesta convocatòria compleixo els requisits legals 
de nacionalitat, edat, capacitat i habilitació, així com els altres requisits de participació establerts a les bases de la convocatòria. Així mateix, 
declaro, sota la meva responsablitat, que no estic inclòs/sa en cap dels supòsits d'incompatibilitat que determina la legislació vigent, o bé que 
sol·licitaré l'autorització de compatibilitat o que exerciré l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

DECLARO, que no he estat condemnat/ada, per sentència ferma, per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic 
d'éssers humans.

DECLARO, Posseir les capacitats funcionals i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a realitzar les corresponents funcions o 
tasques de la plaça convocada, i que no estan separades del servei de cap Administració Pública ni inhabilitades per ocupar càrrecs i 
desenvolupar funcions públiques.

D'acord amb l'article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s'entén per 
declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits 
establerts en la normativa vigent per accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la documentació acreditativa 
correspoonent i que es compromet a matenir-ne el compliment durant la vigència d'aquest reconeixement o exercici. La presentació de la declaració 
responsable faculta a la Fundació a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment 
de documentació quan sigui necessari.

Documentació adjunta

Us informen que, en compliment del que disposen el Regalment General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals, la Fundació TICSalut serà el responsable del tractament de les dades personals facilitades.

Certificat de serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en la mateixa categoria professional laboral a la Fundació 
TICSalut respecte de la qual es sol·licita la participació.

Certificat de serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en d'altres administracions públiques o entitats del sector públic 
en categories professionals laborals assimilades a la Fundació TICSalut respecte de la qual es sol·licita la participació.

Titulació acadèmica adequada a l'àmbit funcional de lloc de trebal

Certificat C1 de nivell de català

Titulació de la formació complementària que compleixi els requisits de les bases, de la qual es sol·licita la participació

Acreditació de coneixements de la llengua castellana d'acord amb les bases de la convocatòria, en el cas d'aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola.

Certificat emès per la institució competent que ho acrediti, en el cas de discapacitat igual o superior al 33%



Aquest tractament, legitimat pel consentiment exprés prestat amb l'enviament del currículum, té per finalitat realitzar la gestió 
administrativa dels processos de selecció de personal, i conservar el vostre currículum per tenir-lo en compte en futures vacants que s'ajustin 
al vostre perfil professionals laboral.
Les dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal.
Per exercici els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament de les dades personals que reconeix 
l'esmentada norma, podeu dirigir un escrit a la persona Delegada de protecció de dades, enviant un correu a dpd@ticsalutsocial.cat. Podeu consultar 
la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web.

Observacions

Lloc

Data

Signatura
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