
 
 
 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ 
PERSONAL FUNCIONARI  DE PROMOCIÓ HORITZONTAL 

 
Dades personals 
Primer cognom  

Enganxeu la foto 
aquí Segon cognom  

Nom  

NIF/Passaport  
Data de 

naixement  Lloc de 
naixement  

Adreça  

Població  Província  
Adreça 

electrònica  

Telèfon  Telèfon mòbil 
  

 

Dades de la convocatòria 
CODI PLAÇA ESCALA NIVELL DESTINACIÓ 

     

 
 SOL·LICITO: L’admissió al concurs convocat per Resol.núm.                                
  
 Lloc, data i signatura 
 
 
 
 
Em dono per informat de que en compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, les meves dades 
recollides per mitjà d’aquesta sol·licitud, del meu currículum així com les proves i els seus resultats que 
realitzi durant el concurs seran conservades fins l’acabament del procés de selecció i quedaran 
incorporades al  fitxer  de Personal de la UPC.  

 Tanmateix, reconec que m’han informat de que puc exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició davant del Servei de Desenvolupament Professional, amb  domicili al Campus Nord, Edifici 
Vèrtex, plaça Eusebi Güell nº 6 de Barcelona (08034) Telèfon 93.401.61.67, a l’adreça electrònica: 
sdp.concursos@upc.edu.   

També he estat informat de que les diferents fases del concurs i els seus resultats seran publicats a la 
pàgina web indicada a les bases del concurs d’acord amb l’establert a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, articles 
59.6 a). 
 
 
Servei de Desenvolupament Professional de la Universitat Politècnica de Catalunya 

 

 



 
 
 

Formació reglada 

Estudis realitzats Dates 
inici/final Centre Títol 

    

    

    

    

    

Estudis interromputs Dates 
inici/final Centre Títol 

    

    

Estudis en curs Dates 
inici/final Centre Títol 

    

    

 

Formació complementària, cursos especialització 
Cursos realitzats Data Centre Títol 

 
 

   

    

    

 
 

   

 
 

   

Cursos en curs Data Centre Títol 

 
 

   

 
 

   

 

IDIOMES Nivell 
bàsic 

Nivell 
mitjà 

Nivell 
alt 

Estudis en 
curs 

Practica 
habitualment

? 
Certificació Any 

CATALÀ        
ANGLÈS        
FRANCÈS        

        
        

 
 



Experiència dins de la UPC 
Unitat estructural  

Lloc de treball  

Funcions principals 

 
 
 
 
 

Dependència directa  

Persones al seu càrrec  
Data inici/final  

Motiu de la mobilitat  

Unitat estructural  

Lloc de treball  

Funcions principals 

 
 
 
 
 

Dependència directa  

Persones al seu càrrec  

Data inici/final  

Motiu de la mobilitat  

Unitat estructural  

Lloc de treball  

Funcions principals 

 
 
 
 
 

Dependència directa  

Persones al seu càrrec  

Data inici/final  

Motiu de la mobilitat  

Unitat estructural  

Lloc de treball  

Funcions principals 

 
 
 
 
 

Dependència directa  

Persones al seu càrrec  

Data inici/final  

Motiu de la mobilitat  



Experiència fora de la UPC 
Empresa  

Lloc de treball  

Funcions principals  

Dependència directa  

Persones al seu càrrec  

Data inici/final  

Motiu del canvi  

Empresa  

Lloc de treball  

Funcions principals  

Dependència directa  

Persones al seu càrrec  

Data inici/final  

Motiu del canvi  

 

Altres activitats que consideri d’interès assenyalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres observacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
	PERSONAL FUNCIONARI  DE PROMOCIÓ HORITZONTAL
	Dades personals
	Primer cognom
	Enganxeu la foto aquí
	Segon cognom
	Nom
	NIF/Passaport
	Data de naixement
	Adreça
	Població
	Província
	Adreça

	Dades de la convocatòria
	CODI
	PLAÇA
	ESCALA
	NIVELL
	DESTINACIÓ


	Formació reglada
	Estudis realitzats

	Formació complementària, cursos especialització
	IDIOMES
	Estudis en curs


	Experiència dins de la UPC
	Unitat estructural
	Lloc de treball
	Unitat estructural
	Lloc de treball
	Unitat estructural
	Lloc de treball
	Unitat estructural
	Lloc de treball

	Experiència fora de la UPC
	Lloc de treball
	Funcions principals
	Lloc de treball
	Funcions principals

	Altres activitats que consideri d’interès assenyalar
	Altres observacions


	Dades personalsRow1: 
	Dades personalsRow2: 
	Lloc de naixement: 
	Telèfon mòbil: 
	CODIRow1: 
	ESCALARow1: 
	NIVELLRow1: 
	Row2: 
	Row3: 
	Row4: 
	Row5: 
	Row6: 
	Row7: 
	Row8: 
	Row9: 
	Row10: 
	Row11: 
	Row12: 
	Row13: 
	Altres activitats que consideri dinterès assenyalar: 
	undefined: 
	Data de naixement: 
	adreça: 
	provincia: 
	adreça_electronica: 
	poblacio: 
	telefon: 
	DESTINACIÓRow1: 
	resol: 
	lloc i data: 
	PLAÇARow1: 
	estudis1: 
	estudis_data1: 
	estudis_centre1: 
	estudis_titol1: 
	estudis2: 
	estudis_data2: 
	estudis_centre2: 
	estudis_titol2: 
	estudis3: 
	estudis_data3: 
	estudis_centre3: 
	estudis_titol3: 
	estudis4: 
	estudis_data4: 
	estudis_centre4: 
	estudis_titol4: 
	estudis5: 
	estudis_data5: 
	estudis_centre5: 
	estudis_titol5: 
	estudis_in1: 
	estudis_data_in1: 
	estudis_centre_in1: 
	estudis_titol_in1: 
	estudis_in2: 
	estudis_data_in2: 
	estudis_centre_in2: 
	estudis_titol_in2: 
	estudis_c1: 
	estudis_data_c1: 
	estudis_centre_c1: 
	estudis_titol_c1: 
	estudis_c2: 
	estudis_data_c2: 
	estudis_centre_c2: 
	estudis_titol_c2: 
	cursos_rea1: 
	cursos_rea_data1: 
	cursos_rea_centre1: 
	cursos_rea_data2: 
	cursos_rea_centre2: 
	cursos_rea2: 
	cursos_rea_data3: 
	cursos_rea_centre3: 
	cursos_rea3: 
	cursos_rea_data4: 
	cursos_rea_centre4: 
	cursos_rea4: 
	cursos_rea5: 
	cursos_rea_data5: 
	cursos_rea_centre5: 
	cursos_curs1: 
	cursos_curs_data1: 
	cursos_curs_centre1: 
	cursos_curs_titol1: 
	cursos_curs_data2: 
	cursos_curs_titol2: 
	cursos_curs2: 
	idi2: 
	idi1: 
	cursos_curs_centre2: 
	fr_b1: Off
	fr_b_m: Off
	fr_b_a: Off
	idi1_b_m: Off
	idi1_b1: Off
	idi1_b_a: Off
	idi2_b1: Off
	idi2_b_m: Off
	idi2_b_a: Off
	idi_Es5: 
	prac5: 
	llt1: 
	Dades personalsRow3: 
	dni: 
	Funcions principals2: 
	depen2: 
	Persones2: 
	data2: 
	depen3: 
	Persones3: 
	data3: 
	motiu3: 
	llt4: 
	Funcions principals4: 
	depen4: 
	Persones4: 
	data4: 
	motiu4: 
	Row1: 
	E1: 
	cat_b1: Off
	cat_b_m: Off
	cat_b_a: Off
	idi_Es1: 
	prac1: 
	CertificacióCATALÀ: 
	AnyCATALÀ: 
	AnyANGLÈS: 
	CertificacióANGLÈS: 
	prac2: 
	idi_Es2: 
	an_b_a: Off
	an_b_m: Off
	an_b1: Off
	idi_Es3: 
	prac3: 
	CertificacióFRANCÈS: 
	AnyFRANCÈS: 
	AnyRow4: 
	CertificacióRow4: 
	Funcions principals1: 
	Persones1: 
	data1: 
	motiu1: 
	motiu2: 
	Funcions principals3: 
	ue4: 
	depen1: 
	ue1: 
	prac4: 
	idi_Es4: 
	tcursos_rea1: 
	tcursos_rea2: 
	tcursos_rea3: 
	tcursos_rea4: 
	tcursos_rea5: 
	CertificacióRow5: 
	AnyRow5: 
	ue2: 
	llt2: 
	ue3: 
	llt3: 


