
 
 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ EN PROCÉS SELECTIU 
 

Dades personals 
 

Primer cognom Segon cognom  Nom 

Domicili  Municipi  

CP DNI  Telèfon 

 
Convocatòria 

 

Lloc de treball / plaça convocatòria 
 
 

Documentació 
 

Documentació acreditativa de la nacionalitat 
 

DNI (espanyols) 
Altres documents d’identificació personal 

 

Titulació acadèmica 

 
Títol de català 

 
Certificat de nivell superior de català (D) 
Certificat de nivell de suficiència de català (C) 
Certificat de nivell intermedi de català (B) 
Certificat de nivell elemental de català (A Elemental) 
Certificat de nivell bàsic de català (A Bàsic) 

 

Altres requisits 
 

Currículum vitae 
Carnets de conduir: 
Altres: 

 

DECLARO: 
Que en la data en que expira el termini per a la presentació de sol·licituds compleixo totes les condicions exigides a la convocatòria, i puc acreditar-les 
documentalment. 

 
SOL·LICITO: 
Ser admès/esa en el procés selectiu convocat per a la provisió del lloc de treball / de la plaça abans esmentat/ada. 

 
Baix Llobregat, de de 20 

 

(signatura) 
 
 
 
 
 
 

 

FUNDACIÓ CAVIGA 

 
Fundació Caviga informa al sol·licitant que tractarà les seves dades personals amb l’objectiu de gestionar la seva participació en el procés selectiu pel qual sol·licita la seva 
admissió. Finalitzat el procés la Fundació Caviga eliminarà les seves dades excepte que ens doni el seu consentiment per a conservar-les per tenir la seva sol·licitud en compte 
per futurs processos selectius o procediments de contractació dins de la pròpia Fundació, del Consell Comarcal del Baix Llobregat i organismes depenents o consorcis participats 
del Consell. Les dades del sol·licitant no es cediran a tercers, excepte obligació legal o consentiment previ. El sol·licitant pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, 
oposició, limitació, o portabilitat, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial identificatiu, adreçat a la Fundació Caviga a c/ Andorra s/n – P. I. Can Calderón, 
08840, Viladecans o al seu Delegat de Protecció de Dades, al correu electrònic: dpd@elbaixllobregat.cat. En cas de disconformitat amb el tractament, també tenen dret a 
presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a apdcat.gencat.cat. 
 
Autoritzo a la Fundació Caviga a fer ús de les dades personals facilitades en futurs processos selectius o procediments de contractació que s’adeqüin al meu perfil, propis de la 
Fundació, del Consell Comarcal o d’organismes autònoms depenents o consorcis participats pel Consell. 
  

Sí 
No 


