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SOL·LICITUD PER A PRESENTACIÓ A PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
RESTRINGIT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTELECTUAL I/O DE 
DESENVOLUPAMENT  

  
Nom i cognoms         , amb adreça a                                                                            

        de    CP                       

telèfon     correu electrònic        i 

DNI    amb la present sol·licitud:  

  
EXPOSO:  
Que vull ser admès a les proves de selecció per cobrir una plaça de 
____________________________________________de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  

  
DECLARO:   

  
Sota la meva responsabilitat que reuneixo tots i cadascun dels requisits que s’exigeixen 
per forma part de la convocatòria.   

 

 Que tinc discapacitat reconeguda igual o superior al 33%  

 Que demano adaptació a les aproves 
 

Que puc justificar el nivell de llengua catalana requerit en la convocatòria, mitjançant 
acreditació oficial establerta a l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC núm. 
5511, de 23.11.09), per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats 
equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política 
Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC núm. 5610, de 
19.04.2010).   
  Si   
  NO    
 
Només per les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola. Que puc justificar el 
nivell de llengua espanyola requerit.  
  Si  
  NO    
 
Que disposo dels documents originals que acrediten els requisits i els mèrits al·legats a la 
convocatòria.  

  
Que dono al meu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són 
necessàries per prendre part en la convocatòria i per la resta de la tramitació del procés 
selectiu, d’acord amb la normativa vigent.  
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Que dono el meu consentiment per la reutilització de les dades i documents que conté 
aquesta sol·licitud per processos posteriors.  

  
Que em comprometo a prestar jurament o promesa de conformitat amb allò que preveu el 
Reial decret 707/1979, de 5 d’abril.  

  
Que adjunto la documentació obligatòria següent:  

  
  Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits.  
  Currículum vitae  
  Resolució de reconeixement de grau de discapacitat           

 
 AUTORITZO: 

 
 Autoritzo l’òrgan convocant perquè pugui fer les consultes telemàtiques necessàries 

amb finalitat de comprovar la veracitat de les dades que declaro. 
 

 Autoritzo l’òrgan competent perquè pugui fer les consultes necessàries amb la finalitat 
de comprovar el grau de discapacitat al·legat i a sol·licitar a l’equip multi professional 
l’informe d’acreditació de condicions i adaptacions per a realització de les proves i/o 
adaptació del lloc de treball. 

 
En cas de que no autoritzi, haurà de presentar còpia de la seva sol·licitud del 
dictamen EVO  

 
DEMANO:   

  
Ser admès/a per poder prendre part en el procés de selecció indicat.  

  
Advertència: la veracitat  de les dades que es fan constar en aquest procés de selecció, són 
responsabilitat de la persona que signa. En el cas de no ser certes,  la persona aspirant quedarà 
exclosa del procés de selecció, sense perjudici que s’emprenguin les accions legals pertinents.     

  
Vilanova i la Geltrú,     de                 de 20 
 
(signatura)  

  
  

 D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de dades, l’informem que les seves dades seran tractades per 
gestionar la seva sol·licitud. El responsable de tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica 
és el consentiment de l’interessat. Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees de l’Administració, i/o 
institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit. Per a més informació consulti la nostra política de 
privacitat al web www.vilanova.cat . Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 
mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu 
electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat  
 ¹Aquest document només  s’ha de presentar si no es realitza la presentació de la sol·licitud per prendre part 
en el concurs oposició,  pel tràmit en línia específic de la Corporació   
https://aoberta.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=fal
se&dboidSolicitud=6269 004716654377006106  
                     


