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ANNEX 2. - MODEL INSTÀNCIA PERSONAL LABORAL FIX ART.2.1 DE LA LLEI 20/21 
 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL AL 
SERVEI DE L’ENS DE L’AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL 
Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris 
 
DADES DE LA CONVOCATÒRIA*: 

NÚM CONVOCATÒRIA: 05/22 EST Concurs- Oposició (01) 
 

TORN: LLIURE 

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA: Tècnic/a en educació infantil (TEI) 
RÈGIM JURÍDIC: LABORAL 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: CONCURS OPOSICIO ( Art. 2.1 de la Llei 20/21) 

 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT*:  

NOM: COGNOMS: 

 DNI o NIF  NIE  Núm. DOCUMENT:  

NACIONALITAT: DATA NAIXEMENT: 

PERSONA DISCAPACITADA: 
  SI    NO 
 

ADAPTACIONS SOL·LICITADES: 
 
   Temps   Mitjans (especifiqueu-les): 
......................... 
 

 
MITJA DE NOTIFICACIÓ*:  
 

 Notificació en paper 
 
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS EN PAPER*: 

DOMICILI: 

PROVINCIA: MUNICIPI: CODI POSTAL: 

 
 Notificació electrònica 

La notificació electrònica es practicarà mitjançant compareixença a la Seu electrònica de l’Ens. 
Addicionalment, les persones interessades podran indicar l’adreça de correu electrònic i/o dispositiu 
electrònic amb la finalitat de rebre un avís de l’enviament o posada a disposició de la notificació 
electrònica.  
 
DADES A EFECTES D’AVÍS DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 
 

Adreça electrònica:   

Telèfon mòbil:  

 
EXPOSO 
 

 
Que vull participar en la convocatòria del procés de selecció de la plaça dalt indicada 
 

 
SOL·LICITO  
 

Que m’admeteu a la convocatòria de la plaça dalt indicada i DECLARO que són certes les dades que 
s’hi consignen i que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides en les corresponents 
bases específiques i adjunto la següent documentació 
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DOCUMENTACIÓ/DADES A PRESENTAR:  
 

 Còpia simple DNI o NIE  
 Còpia simple de la titulació requerida.  
 Còpia simple del Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana i castellana,  
 Currículum vitae 
 Còpia simple dels documents justificatius dels mèrits al·legats  
 Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual 
 Altres requisits exigits a les Bases per a la plaça (si n’hi ha) 

 ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 

 M’oposo a que l’Ens consulti les següents dades: 
 ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
 
 
El sol·licitant 
 
(signatura) 
 
 
 
 
A ......................................................................, a .............. de ................................. de 20.. 
 
Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals 
facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES responsabilitat d’ AJUNTAMENT 
D’ IVARS D’URGELL, i seu social a Passeig de Felip Rodes 11, 25260 Ivars d’Urgell (Lleida).  
La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i CONTROL I GESTIÓ DE REGISTRE DE DOCUMENTS. 
Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la 
finalitat que es van captar.   
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o 
supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que 
es faci en  Passeig de Felip Rodes 11, 25260 Ivars d’Urgell (Lleida) o bé per correu electrònic a ajuntament@ivarsurgell.ddl.net 
.  
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé 
posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a dpo@segurdades.com 
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