
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONCURS PÚBLIC DE PDI LABORAL 
 DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

D'acord amb la resolució 242/2019 de 7 de febrer, de la Universitat Politècnica de Catalunya, publicada 
al DOGC de data 22 de febrer de 2019, per la qual es convoquen concursos públics dintre del marc del  Pla Serra 
Húnter, sol·licito ser admès/admesa al concurs que es detalla a continuació: 

DADES DEL CONCURS 
Categoria  Codi concurs    Perfil 

LECTOR 

DADES PERSONALS 

Cognoms i nom Núm.NIF/Pass/Núm.Ident 

Domicili 

Població Província Codi postal 

Telèfons  / Correu electrònic 

Nacionalitat:  Espanyola  Europea:   Altra: 

DADES ACADÈMIQUES 
Títol de 

Universitat Data d'expedició 

Títol de doctor/doctora 
en 

Universitat Data d'expedició 

ACREDITACIONS 
Acreditació 

Entitat emissora Data d'expedició 

Acreditació 

Entitat emissora Data d'expedició 

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR AMB AQUESTA SOL·LICITUD 

-Sol·licitud degudament complimentada, signada i segellada dintre del termini establert de presentació. 
-Fotocòpia dels documents específics determinats a le base 3.2 de la convocatòria.
-En cas de no disposar de l'acreditació de coneixement de la llengua catalana (base 9.2), sol·licito l'excepció per 
accedir al concurs, i hem comprometo, si és el cas, a acreditar-lo fins dos anys després de ser contractat.

DOCUMENTS A PRESENTAR    
 Presento la documentació curricular, d’acord amb la base 3.2 de la convocatòria 
 Vaig presentar la documentació curricular a la Direcció del Pla Serra Húnter per als contractes de la UPC 
durant la primera part del procés de captació i selecció de PDI (primera convocatòria 2018), per tant: 

 No aporto la documentació, i autoritzo a la UPC a utilitzar la documentació presentada a la DGU durant 
aquest procés selectiu. 
 Aporto la documentació actualitzada, i autoritzo a la UPC a utilitzar, si s’escau, la resta de documentació 
presentada a la DGU durant aquest procés selectiu. 

El/La sotasignant 
SOL·LICITO ésser admès/admesa al concurs a què es refereix aquesta sol·licitud i DECLARO que totes les dades que 
figuren aquí són certes i que compleixo totes les condicions generals i específiques exigides a les bases de la convocatòria, 
així com totes les condicions necessàries per accedir a l’Administració Pública, les quals acreditaré quan es requereixi. 

Protecció de dades 
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 l'Area de Personal i Organització - Concursos PDI, amb domicili al Campus 
Nord, Edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6  08034 Barcelona, telèfon 93 401 6166 / 93 401 0842, a l’adreça electrònica: concursos.pdi.apo@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 39/2015, de l’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, article 45. 

MAGFC. RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

(signatura de la persona candidata o persona autoritzada) Localidata i data

mailto:sdp.concursos@upc.edu
https://www.upc.edu/sdp/ca/concursos-personal-docent-i-investigador/convocatories-de-concursos/Concursos-serra-hunter/serra-hunter-resol-1342-2017-formulari-web/view
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