
ANNEX I

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

DADES PERSONALS
Nom i Cognoms NIF

Data de Naixement: Nacionalitat:

DADES DEL REPRESENTANT
Tipus de persona

Física

 Jurídica

Nom i Cognoms/Raó Social NIF/CIF

Poder de representació que ostenta

DADES A l'efecte de NOTIFICACIONS
Mitjà de Notificació

 Notificació electrònica

Direcció

Codi Postal Municipi Província

Telèfon fix Telèfon mòbil Fax Correu electrònic

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

EXPOSA

Que vista la convocatòria anunciada en el Perfil  del Contractant del Consorci Universitari Centre

Associat a la UNED de la Província de Barcelona, de data 29 d’abril de 2019, d’una borsa de treball,

en règim laboral temporal, conforme a les bases que també es publiquen al perfil de contractant

del Consorci.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

 Tenir la nacionalitat espanyola.

 Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

 Tenir compliments setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

Només per llei  podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació

forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

 No haver  estat  separat  mitjançant expedient  disciplinari  del servei  de qualsevol  de les
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Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats

Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs

públics per resolució judicial,  per a l'accés al  cos o escala de funcionari,  o per exercir

funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat

separat o inhabilitat. 

 Posseir la titulació exigida.
Títols que declara posseir i relació de mèrits al·legats:

Per tot això, SOL·LICITO que, admeti la present instància per participar en les proves de selecció de

personal referenciada i declaro sota la meva responsabilitat ser certes les dades que es consignen.

Consentiment i deure d'informar als interessats sobre protecció de dades
He estat informat/da de que aquest Consorci  tractarà i guardarà les dades aportades en la

instància  i  en  la  documentació  que  l’acompanya  per  a  la  tramitació  i  gestió  d'expedients

administratius. 
Responsable Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de

Barcelona

Finalitat Principal Administrativa - Acadèmica
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en

l'exercici de poders públics atorgats a aquest Consorci.
Destinataris No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Drets Té dret  a accedir,  rectificar  i  suprimir  les dades,  així  com

qualsevol  altres  drets  que  els  corresponguin,  tal  com
s'explica en la informació addicional

PROTECCIÓ DE DADES.  A l'efecte del que s'estableix  a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia de drets digitals,  i la resta de legislació vigent relativa Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consorci
Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona,  (d'ara endavant, el Consorci) informa a l'interessat de
l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable, en el qual s'inclouen les dades relatives les persones
que han presentat una sol·licitud per a la present oferta de treball. Les dades personals recollides en el present document, així com,
si es el cas, els documents annexos, es podran incorporar a l’esmentat fitxer titularitat del Consorci, la finalitat del qual és la gestió
de les esmentades ofertes de treball. La base jurídica per la que es tracten les seves dades es el consentiment de l’interessat. Amb
la signatura d’aquest document, el sotasignat presta el consentiment inequívoc perquè Consorci tracti les seves dades i, si escau,
les comuniqui o cedeixi a les administracions públiques competents i a la UNED per les finalitats indicades. Igualment, autoritza que
el  Consorci, una vegada finalitzi el procés de selecció, conservi les dades personals durant  un termini de sis mesos.  L'interessat
podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit dirigida
al  Consorci  Universitari  Centre Associat  a la UNED de la Província de Barcelona,  Avinguda Rio de Janeiro,  56-60 08016
Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms, domicili a l’efecte de notificacions,  fotocòpia
del DNI i petició concreta de la seva sol·licitud, amb la referència “Dades personals”.
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El Tribunal farà pública la relació d'aprovats per ordre de puntuació al Perfil del Contractant del Consorci
https://www.unedbarcelona.es/qui-som/transparencia/perfil-del-contractant/ i  al  Tauler
d'anuncis, per a major difusió, precisant-se el nombre d'aprovats, mitjançant la publicació dels cinc últims
dígits del DNI, sense lletra, i la qualificació obtinguda, que el sol·licitant autoritza a publicar, mitjançant la
signatura del present document. 

I en prova de conformitat, signo aquest document:

DATA I SIGNATURA

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes.

A ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El/La sol·licitant,

Signat: _________________

SR. GERENT DEL CONSORCI
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