
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL CONCURS INTERN DE 
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL DE LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

Dades personals 
Nom i cognoms DNI/passaport

Escriviu el vostre 
nom i cognoms 

darrera la 
FOTOGRAFIA i 

enganxeu-la aquí. 

Data de naixement Localitat de naixement 

Adreça (carrer, núm., pis, escala)

Codi postal Població Província 

Telèfon Telèfon mòbil Adreça electrònica 

Número de fills en edat escolar* Altres circumstàncies familiars* 

*Empleneu només per al torn de trasllat, mateix grup, categoria i especialitat

Dades de la convocatòria 
CODI PLAÇA GRUP DESTINACIÓ 

 Torn de promoció �  Torn de trasllat � 

SOL·LICITO 
Que m’admeteu al concurs laboral intern convocat per la UPC en data..............................

 Data i signatura 

Em dono per informat /da 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, 6  08034 
Barcelona, telèfon 93 401 61 67, a l’adreça electrònica: sdp.concursos@upc.edu. 

També he estat informat/da de que les diferents fases del concurs i els seus resultats seran publicats a la pàgina web 
indicada 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, article 59.6 a

Servei de Desenvolupament Professional de la Universitat Politècnica de Catalunya 



DADES CURRICULARS 

Formació i Coneixements 

Estudis finalitzats
Nom de l’estudi Any inici/fi Centre 

Estudis en curs
Nom de l’estudi Any inici/fi Centre 

Estudis interromputs
Nom de l’estudi Any inici/fi Centre 

Cursos d’especialització (detalleu tots els cursos realitzats) 
Curs Data inici/fi Durada Centre 

IDIOMES 
Català 
Estudis Certificació Any 

Nivell Practica habitualment? 
Alt Mitja Bàsic Si No 

Anglès 
Estudis Certificació Any 

Nivell Practica habitualment? 
Alt Mitja Bàsic Si No 

Francès 
Estudis Certificació Any 

Nivell Practica habitualment? 
Alt Mitja Bàsic Si No 



 

 

 

Experiència (detalleu tota la vostra trajectòria) 
 

 

 

A la Universitat Politècnica de Catalunya 
 

Unitat bàsica  

Lloc de treball  

 
 
Funcions principals 
 
 

 

 

Dependència directa  

Persones al vostre càrrec  

Data inici/final  

Motiu de la mobilitat  

 

 

 

En altres empreses o institucions 

Empresa i activitat  

Lloc de treball i categoria  

Funcions principals 

 

 

 

 

 

Dependència directa  

Persones al vostre càrrec  

Data inici/final  

Motiu de la mobilitat  

 

 

 

Altres dades d’interès 
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