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SOL.LICITUD DE PRESENTACIÓ I ACREDITACIÓ DE MÈRITS PER SER VALORATS EN LA FASE DE CONCURS 

Formulari editable: Podeu tramitar la sol·licitud electrònicament a l'adreça següent: 
http://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/tramits-i-gestions/2014-03-07-instancia-general.html 

IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT 

Nom i cognoms:________________________________________  Document d’identitat : ___________________ 

Telèfon mòbil: _______________________________ Telèfon fix: _______________________________________ 

Domicili: _________________________________  Població: ______________________ Codi Postal:__________ 

Adreça electrònica de contacte:  _________________________________________________________________ 

EXPOSO: 

Que relaciono els mèrits al.legats i adjunto els documents acreditatius d’aquests, per ser valorats en la fase de 
CONCURS, d'acord amb el previst a les bases reguladores del procés selectiu que indico i en el qual hi participo: 

___________________________________________________________________________________________ 

DECLARO: 

Que els mèrits que relaciono han estat assolits amb anterioritat o en la mateixa data de finalització del termini de 

presentació de sol·licituds del procés selectiu indicat. 

A. Experiència laboral/ professional sector públic:

Pàg. Administració Categoria 
Temps 

complert/
parcial 

Data inici Data fi Total 
mesos 

http://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/tramits-i-gestions/2014-03-07-instancia-general.html
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B. Experiència laboral/ professional sector privat:

Pàg.  Empresa/Autónom Categoria 
Temps 

complert/
parcial 

Data inici Data fi Total 
mesos 

C. Cursos, jornades i seminaris de formació i altres titulacions acadèmiques superiors o diferents de la
requerida com a requisit de participació (grau, postgrau, mestratge, llicenciatura, diplomatura, grau mig, grau 
superior..)  

Pàg. Acció formativa Centre Any Núm. 
hores 

Aprofitament o 
assistència 
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D. Informàtica

Pàg. Curs Nivell Any Núm. 
hores 

E. Català (nivell superior a l’exigit com a requisit de participació)

Pàg. Curs Nivell Any Núm. 
hores 

F. Altres mèrits

Pàg. Tipus Nivell Any Núm. 
hores 

SOL.LICITO 

Es tingui per presentada aquesta documentació, d’acord amb el que preveuen les bases reguladores del 
procés selectiu indicat. 
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. 

OBSERVACIONS 

Indiqueu a continuació qualsevol observació que voleu fer: 

Data:  Castellbisbal,____________________________   Signatura: 

Sr/a. alcalde/essa - president/a de l'Ajuntament de Castellbisbal 

Informació sobre la consulta de documents d'altres administracions en motiu del tràmit: 

D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en motiu de la tramitació de la vostra sol·licitud l'Ajuntament pot obtenir les dades i documents 
necessaris d'altres Administracions Públiques. En cas que us hi oposeu heu d'assenyalar-ho a continuació: 

Informació sobre el tractament de les vostres dades personals: 

El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l’Ajuntament de Castellbisbal amb la 
finalitat de disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre d'altres: nom i cognoms, adreces personals 
i números de contacte) que permetin l’assentament de la sol·licitud al Registre d'entrada de documents de 
l’Ajuntament de Castellbisbal i la seva gestió administrativa per part del servei municipal corresponent, així com la 
seva conservació en arxiu públic. Es pot consultar la informació completa a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica: 
https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/ . 

Informació sobre les comunicacions i notificació de la resolució: 

El fet de facilitar una adreça de correu electrònic comporta que mostreu el vostre consentiment per rebre per 
mitjans electrònics, notificacions i/o comunicacions amb efectes jurídics relacionats amb aquesta sol·licitud. 

Si voleu rebre-les en paper marqueu a continuació:    Si esteu obligats a relacionar-vos amb les administracions 
públiques a través de mitjans electrònics (art. 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques), ens comunicarem amb vosaltres electrònicament. 
La informació completa sobre les característiques i la forma de notificació o comunicació de la resolució es pot 
consultar a la pròpia l'Oficina d’Atenció  Ciutadana  de  l’Ajuntament  de  Castellbisbal  i  al  web: 
https://oficinavirtual castellbisbal cat/portalCiutada/portal/literal do?opc id=10201&pes cod=1&ent id=2&idioma=2 

https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/
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