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Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B 
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat  
 

SOL·LICITUD   PER   PRENDRE   PART   EN  EL  PROCÉS  DE SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A 
D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, EN RÈGIM FUNCIONARIAL D’INTERINITAT, I 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
     

Nom i Cognoms  
DNI núm.  
Domicili  
Població i Codi Postal  
Telèfon  
Correu electrònic 
     

DECLARO  
   

Que en el BOP de Girona núm........ de data..............., s’han publicat les bases reguladores i la 
convocatòria del procés de selecció d’un/a tècnic/a d’administració electrònica, en règim 
funcionarial d’interinitat, i constitució d’una borsa de treball.  
   

Que accepto íntegrament el contingut de les bases de referència i que reuneixo els requisits  
previstos a la base tercera de les bases reguladores. D’acord amb l’esmentat, adjunto al 
present escrit  la documentació següent:    
                                                       

   Còpia del DNI i del permís de conduir 

 Currículum vitae 

 Còpia del certificat de nivell C1 de llengua catalana, i si escau de llengua castellana 

 Còpia del títol acadèmic exigit a la convocatòria 

 Còpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 

 Informe de la vida laboral  

 Resguard de pagament dels drets d’exàmens  
 

Relació de la documentació que s’aporta acreditatius dels mèrits al·legats:  
 
 

Demano ésser admès com a aspirant en el procés selectiu de ................................................. 
en règim ................................................................................. del Consell Comarcal del Ripollès.   
 

Ripoll,          de                     2019  
El/la sol·licitant  
(signatura)  
 
 

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades 
seran incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, les dades seran utilitzades 
per a gestionar del procés selectiu en el qual està participant, i un finalitzat el procés selectiu seran conservades per 
obligació legal com a part del registre d'expedients del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de 
privacitat. (http://ripolles.cat/avis-legal/).  Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a 
la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès, Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o mitjançant la Seu 
Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/gestions-en-linia/) . 
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