
  
Informació i Comunicació de Barcelona, SA 

 
 

 

Sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció 
 
Dades de la convocatòria 

Director/a d’Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., Societat Privada Municipal 
Data publicació  
20/11/2020 

Data límit presentació instàncies 
18/12/2020 

 
Dades personals 

1r Cognom  
 

2n Cognom 
 

Nom  
 

Sexe 
             home    dona 

Data naixement  
 

NIF  
 

Telèfon 
 

Mòbil Domicili 

Localitat 
 

Codi Postal 
 

Nacionalitat 
 

Adreça mail 
 

 
Us manifesto que: 

 
• Desitjo concórrer a la convocatòria pública per a la provisió del lloc de Director/a d’Informació i 
Comunicació de Barcelona, S.A., Societat Privada Municipal. 

 
• Reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria. 

 
• Declaro que són certes totes les dades que manifesto. 

 
Per les raons exposades, SOL·LICITO ser admès/admesa a prendre part en l’esmentada convocatòria. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: de conformitat amb allò indicat en l’anunci publicat el 20 de 
novembre de 2020, aquesta petició s’acompanya -en sobre tancat a l’exterior del qual hi figura la llegenda 
Documentació per a la participació en la convocatòria pública per a la selecció del Director/a de la societat 
“Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., Societat privada Municipal, segons acord del Consell 
d’Administració de data 16 de novembre de 2020- la següent documentació: i) currículum vitae amb 
l’acreditació dels requisits establerts a la convocatòria i el detall dels mèrits a valorar, ii) proposta de model 
estratègic per a la gestió dels mitjans de betevé en els propers 6 anys, i iii) una fotocòpia del DNI o 
document equivalent del/la sotasignat/da. 
 
 

Signatura 
 
 
 
 
 

 Lloc i data 
 
 
 

 

 
* Per a una correcta tramitació és imprescindible omplir les caselles ombrejades 

Us recordem la necessitat de presentar aquesta instància per duplicat 
 

 
D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l'Ajuntament de 
Barcelona amb la finalitat de gestionar la vostra participació en el present procés (tractament 0319 – selecció de Personal). Tret 
d'obligació legal les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir i exercir els altres drets sobre 
les vostres dades. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a 
http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades  
 

EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Secretaria General 
Secretaria del Consell d’Administració d’ICB, SA. 
Plaça Sant Miquel, Edifici Nou, planta 3 
(08002) Barcelona 
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