
 

  

ANNEX I. MODEL DE SOL·LICITUD 
 
Nom i llinatges:        DNI: 

 
Adreça:          Telèfon: 

 
Població i CP:                                                  Correu electrònic:     

 
EXPÒS: 
 
1.- Que he tingut coneixement de la convocatòria publicada per aquesta Mancomunitat per a la creació d’una 
borsa de personal laboral temporal, de TÈCNIC/A JURÍDIC/A (NIVELL 1). 

2.- Que estic en possessió de tots i cada un dels requisits exigits a la base segona de la convocatòria per les bases 
de selecció. 

3.- Que adjunt còpia del DNI, del certificat de català requerit o superior i de la titulació universitària requerida 
segons la base segona c), així com el justificant de pagament de la taxa. 

Adaptacions necessàries de mitjans o de temps per a la realització de les proves: 

(Només per als casos de discapacitat acreditada que adjuntin dictamen tècnic facultatiu emès per l'òrgan tècnic 
de qualificació competent) 

SOL·LICITA: 
- L’admissió per a participar en les proves selectives a que es refereix la present instància i declaro que són 

certes les dades consignades en aquesta i que reuneixo les condicions exigides per a ingressar al servei de 
l’Administració i a les especialment assenyalades a la convocatòria anteriorment citada, comprometent-
me a provar documentalment tots les dades que figuren a la sol·licitud. 

- La realització de la prova en _____________ (a escollir català/castellà). 
 
La persona sol·licitant consent mitjançant la signatura del present document el tractament de les dades de 
caràcter personal facilitades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, que seran tractats de manera confidencial, i només seran cedits quan es compleixin 
les exigències establertes en la legislació vigent en matèria de protecció de dades. 
 
 
Binissalem,  _____ de ___________________ de 2021 
 
 
(Signatura), 
 
  

 
 
SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER  
 
Les dades facilitades a aquest formulari seran tractades de conformitat amb l’establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. Els interessats/es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament 
i dret a la portabilitat mitjançant instància presentada al Registre General d’Entrada de la Mancomunitat des Raiguer.   


