
 SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ SELECCIÓ DE PERSONAL 

 
1- Dades de la persona interessada  

 

Nom i cognoms: ____________________________________________NIF/NIE/NIF:_____________________ 

Adreça: __________________________________________________________________________________ 

Municipi:_________________________________ Codi postal:________ Província:______________________ 

Telèfon: ______________________Mòbil:______________________ Fax: ____________________________ 

Adreça electrònica: _________________________________________________________________________  

Vull rebre les notificacions a través del meu correu electrònic:    □ SI    □ NO   

  

 
2- Procés selectiu – Lloc de treball convocat  

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

3.- Acompanyo la següent documentació (en cas que sigui requerida en el document de convocatòria):  
 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA NACIONALIITAT  

□ DNI (ESPANYOLS)  

□ ALTRES DOCUMENTS D’IDENTIFICACIÓ PERSONAL 

 
        __________________________________________ 
  

 
 

TITULACIÓ ACADÈMICA         
 

        __________________________________________ 
  

CENTRE D’EXPEDICIÓ  

TÍTOL DE CATALÀ   

□ CERTIFICAT DE NIVELL DE CATALÀ C 

  

 

ALTRES REQUISITS  

□ CURRÍCULUM VITAE  

□ ALTRES:  

 
        __________________________________________ 

 

 



 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS MÈRITS A VALORAR (la documentació serà compulsada amb l’original 

només en cas de ser la persona guanyadora del procés) 

□ INFORME DE VIDA LABORAL  

□ CERTIFICAT DE SERVEIS PRESTATS O ALTRA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA  

□  CERTIFICATS O DIPLOMES DE CURSOS  

□ ALTRES:  

 

 
4- DECLARO  

 
 

Que en la data en que expira el termini per a la presentació de sol·licituds, compleixo totes les condicions 

exigides a la convocatòria, i puc acreditar-les documentalment.  

 

Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud i en la documentació que hi annexo.  

 

Que, en atenció al que disposa el Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea ACCEPTO 

expressament el tractament de les dades personals que facilito únicament i exclusiva per participar en aquest 

procés de selecció.  Pot ampliar informació en relació al tractament de dades personal que fa el  Mercat de les 

Flors, a la nostra web http://mercatflors.cat/avis-legal. En qualsevol cas per aclarir dubtes o preocupacions 

sobre la forma en que tractarem les seves dades personals o per exercir qualsevol dels seus drets, pot adreçar-

se a protecciodedades@mercatflors.cat 

 

  

 
5- SOL·LICITO  

 
 

Ser admès/esa en el procés selectiu convocat per a la provisió del lloc de treball abans esmentat.  

 

 

 

_____________________, _________ d _________________________ de 20______  

 

 

 

  

  

Signatura del sol·licitant  

http://mercatflors.cat/avis-legal
mailto:protecciodedades@mercatflors.cat

