
 

 

CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

(Exemplar pel Registre) 
MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

 
 

En/Na ................................................................................... amb DNI  ..................................... 

nascut/da el dia/mes/any ................................ a .................................................... província de 

................................................................ amb domicili al carrer/avinguda 

................................................................................. número .................. del municipi de 

..........................................., codi postal ......................... i número de telèfon de contacte 

.............................................................. i/o telèfon mòbil .................................................................. 

Adreça electrònica ................................................................................................................... 

 
SOL·LICITA la participació en la convocatòria ........................ per a la selecció 

............................................................................................................................................................ 

 
DECLARA expressament reunir tots els requisits exigits i per això adjunta a aquesta sol·licitud els 
següents documents bàsics: 
 

� Currículum vitae amb les corresponents acreditacions. 
� Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat. 
� Fotocòpia de la titulació requerida. 
� Fotocòpia de l’informe de vida laboral. 
� Fotocòpia del títol que acrediti el nivell C de català. 
 

 
I MANIFESTA QUE 
 

� No pateix cap malaltia ni limitació física ni psíquica incompatibles amb el desenvolupament 
normal de les funcions corresponents. 

� No està inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni 
haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les 
Comunitats Autònomes o l'Administració Local. 

� Té facilitat per a una incorporació immediata. 
� Accepta i assumeix plenament el contingut de les bases que regeixen aquesta convocatòria. 
� Dono el meu consentiment per tal que, d’acord amb la Llei Orgànica de protecció de 

dades de caràcter personal, les meves dades siguin incorporades al fitxer automatitzat 
per a la participació en els processos de selecció de personal del CONSORCI DE  
TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 

 
Us informem que el responsable del fitxer esmentat és el CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL i podrà dirigir-se al Consorci per exercir els seus drets d’accés, rectificació i 
cancel·lació de les seves dades personals. 
 
Signatura, 
 
 
 
................................................,  ................................. de ............................... de ........... 
 

PRESIDÈNCIA DEL CONSORCI DE  TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL 



 

 

CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

(Exemplar per l’interessat) 
MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

 
 

En/Na ................................................................................... amb DNI  ..................................... 

nascut/da el dia/mes/any ................................ a .................................................... província de 

................................................................ amb domicili al carrer/avinguda 

................................................................................. número .................. del municipi de 

..........................................., codi postal ......................... i número de telèfon de contacte 

.............................................................. i/o telèfon mòbil .................................................................. 

Adreça electrònica ................................................................................................................... 

 
SOL·LICITA la participació en la convocatòria ........................ per a la selecció 

............................................................................................................................................................ 

 
DECLARA expressament reunir tots els requisits exigits i per això adjunta a aquesta sol·licitud els 
següents documents bàsics: 
 

� Currículum vitae amb les corresponents acreditacions. 
� Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat. 
� Fotocòpia de la titulació requerida. 
� Fotocòpia de l’informe de vida laboral. 
� Fotocòpia del títol que acrediti el nivell C de català. 
 

 
I MANIFESTA QUE 
 

� No pateix cap malaltia ni limitació física ni psíquica incompatibles amb el desenvolupament 
normal de les funcions corresponents. 

� No està inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni 
haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les 
Comunitats Autònomes o l'Administració Local. 

� Té facilitat per a una incorporació immediata. 
� Accepta i assumeix plenament el contingut de les bases que regeixen aquesta convocatòria. 
� Dono el meu consentiment per tal que, d’acord amb la Llei Orgànica de protecció de 

dades de caràcter personal, les meves dades siguin incorporades al fitxer automatitzat 
per a la participació en els processos de selecció de personal del CONSORCI DE  
TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 

 
Us informem que el responsable del fitxer esmentat és el CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL i podrà dirigir-se al Consorci per exercir els seus drets d’accés, rectificació i 
cancel·lació de les seves dades personals. 
 
Signatura, 
 
 
 
................................................,  ................................. de ............................... de ........... 
 

PRESIDÈNCIA DEL CONSORCI DE  TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 


