
 

 
 
 

 

Parc Torreblanca CL 340  Tel. 93 685 24 00 Fax 93 685 18 68 Sant Feliu de Llobregat 08980 

  
 

 
 
 
 
 
 

Jo, ………………………………………………………………, major d’edat, amb DNI……………….……, 

i domicili …………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

DECLARO 
 
 
Que compleixo els següents requisits exigits a la base segona de les bases generals 
d’aquest Consell Comarcal:  
 
 

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, o la dels 
estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors. 

 
També hi poden ser admesos el cònjuge, els seus descendents i els descendents del cònjuge, 
tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea o 
dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats 
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, independentment de la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, 
siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus 
progenitors. 

 
Els/les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva 
nacionalitat. Només per llei de les Corts Generals o de les Assemblees Legislatives de les 
Comunitats Autònomes es podrà eximir del requisit de la nacionalitat per raons d’interès general 
per a l’accés a la condició de personal funcionari. 

 
b) Els/les nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar 

coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb 
aquesta finalitat. 

 
c) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa, en la data 

d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 
 

d) Tenir capacitat funcional per a l’exercici de les places convocades. 
 

e) Estar en possessió de la titulació exigida i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent 
en la data en que acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves 
selectives. 

 



En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, correspondrà a l’aspirant la seva acreditació 
mitjançant norma legal o certificat expedit pel Ministeri d’Educació. 

 
f) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 

pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se 
inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública. 

 
g) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions 

corresponents a la plaça. 
 

h) No trobar-se comprès en causes d’incapacitat o d’incompatibilitat de les previstes a la legislació 
vigent. 

 
i) Tenir coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques o superior en 

el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria, acreditats 
mitjançant certificat de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o equivalent, expedit per la Junta Permanent de 
Català o alguna de les titulacions equivalents, d’acord al Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre 
avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre 
els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la 
Secretaria de Política Lingüística (modificada per les Ordres VCP/13/2007 i VCP/17/2008); 
d’acord amb el que disposa el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement 
del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de 
les administracions públiques de Catalunya. 

 
En el cas de que els/les aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de 
català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o exercici de nivell de coneixement 
de llengua catalana del mateix nivell que el requerit a la convocatòria, que ha de ser superat 
pels/per les aspirants. 

 
j) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar coneixements 

suficients de castellà mitjançant la superació d’una prova establerta a l’efecte. 
 

k) Aquells altres requisits que per les especificitats de la plaça s’indiquin en les bases específiques 
de cada convocatòria. 

 
 
El que signo als efectes oportuns, en Sant Feliu de Llobregat, ........... de .......................... de 20...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura, 


