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SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL CONCURS DE MÈRITS, PER A LA 
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE CONTRACTE 
LABORAL INDEFINIT CORRESPONENT AL PROCÉS EXTRAORDINARI 
D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ DERIVAT DE LA LLEI 20/2021, DE 
28 DE DESEMBRE 

Dades de la persona candidata  
Cognoms Nom Adreça electrònica

Número DNI/NIE Adreça (carrer o plaça i 
núm.) 

 

Localitat Codi postal Telèfon

Exposo  

Que desitjo concórrer al procés de provisió d’una plaça de ________________________________ 
__________________________________________________en el Consorci Centre de Ciència i 
tecnologia Forestal de Catalunya, amb el codi de convocatòria 
_________________________________. 

Que declaro que conec el text íntegre de les Bases reguladores del procés selectiu de referència, 
que les accepto sense reserves i reuneixo les condicions exigides en els Bases esmentades, i que 
no pateixo cap malaltia ni estic afecta/da per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible 
amb l’exercici de les funcions del lloc de treball convocat.  

Adaptació de les proves 

Necessiteu alguna adaptació pera a la realització de les proves?* 

□ Sí.             Quina: ________________________________ 

*En cas afirmatiu, heu d’adjuntar un certificat de discapacitat (33% o més).

Documentació lliurada 

 Fotocòpia del DNI.

 Fotocòpia títol acadèmic exigit.

 Currículum Vitae personal, amb detall de tasques efectuades en cada lloc de treball, dates
concretes, detall cronològic i hores de cada curs.  

http://www.ctfc.cat/


   Pàgina 2 de 3 

A/A: Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
Ctra. de St. Llorenç de Morunys, km 2 (direcció Port del Comte) / E-25280 Solsona / www.ctfc.cat 

 Fotocòpia del certificat nivell de català emès pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Consorci per a la Normalització lingüística, Junta Permanent de Català, o equivalent 
normalitzat.  

 Que no puc acreditar l’equivalència de coneixements en llengua catalana i, per tant, hauré de
realitzar la prova prevista a les bases.  

 Només pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia autèntica del
certificat de coneixements de llengua castellana.  

 Fotocòpia de la transferència bancària de pagament de les taxes i/o document acreditatiu de la
condició que permet l’exempció / bonificació.  

 Fotocòpia dels certificats de Serveis prestats en el l’Administració o organisme públic.

 Fotocòpia dels certificats de serveis prestats en el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya. 

 Document amb la relació de formacions relacionades amb el lloc de Treball i fotocòpia de les
titulacions esmentades en la relació. 

 Document acreditatiu de discapacitat (del 33% o més) en cas d’haver sol·licitat l’adaptació de
les proves.  

(Marqueu amb una creu els quadres dels documents que presenteu) 

Antecedents penals 

En el cas que l’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’ésser 
humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció 
Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència.  

 Autoritzo a que l‘Administració pugui consultar els antecedents penals per delictes de naturalesa 
sexual al Catàleg de Dades i Documents Electrònics.  

Veracitat de les dades 

 Declaro que totes les dades són certes i els documents presentats son còpies fidedignes dels
documents originals.  

 Declaro que he estat informat de la possibilitat d’haver d’exhibir els originals, per confrontar les
còpies presentades, quan hi hagi dubtes derivats de la qualitat de les còpies o per la rellevància 
del document en el procediment, quan així ho exigeixi.  
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Protecció de dades 

Les dades consignades en la present sol·licitud model tindran la protecció derivada del 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i de la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (B.O.E. de 6 de desembre). 

Responsable del tractament: Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. 
Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: Administracions convocants. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en 
els casos previstos a la llei. 
Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o 
supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al 
correu electrònic del responsable del tractament (secretaria@ctfc.cat) o bé enviant una 
comunicació escrita a l’adreça postal del CTFC.  
Termini de conservació de les dades: Conservació mentre es mantingui la relació. Un cop 
extingida, 5 anys.  

Reclamació: Podeu presentar una reclamació dirigida al delegat de protecció de 
dades (dpd@ctfc.cat), i també a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Signatura de la persona candidata: 

Lloc i data: 

http://www.ctfc.cat/
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