
A L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL 
(Registre  e lectrònic d ’entrad a de d ocuments )  

INSTÀNCIA 
MODEL /  MD8038 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROCEDIMENT SELECTIU DE RRHH 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. Base jurídica: Exercici de poders públics (article 8.2 de la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals en relació amb l’article 
6.1.e del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016. Responsable: Ajuntament del Papiol. Av. Generalitat, 7-9 - 08754 - 
PAPIOL - Tel. 936 730 220 - CIF P0815700J - Correu electrònic papiol@elpapiol.cat. Delegat de Protecció de Dades: 
papiol.dpd@elpapiol.cat. Finalitat: Tractament de la documentació presentada per als processos selectius de l’Ajuntament. Drets 
d’accés, rectificació, supressió  i d’oposició al tractament. Podeu exercir-los mitjançant una sol·licitud dirigida al/la Delegat/da de 
Protecció de Dades per mitjans electrònics https://www.seu-e.cat/ca/web/elpapiol/seu-electronica o pels altres mitjans que 
preveu l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del proced. administratiu comú de les administracions públiques. 

PERSONA/ENTITAT INTERESSADA: 

Nom/Raó Social 1r cognom 2n cognom 

Domicili (1): 

Població: CP: DNI/NIF: 

Telèfon (1): Mòbil (1): E-mail (1):

REPRESENTANT (SI PROCEDEIX): 

Nom/Raó Social 1r cognom 2n cognom 

Domicili (2): 

Població: CP: DNI/NIF: 

Telèfon (2): Mòbil (2): E-mail (2):

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ: 

 Vull rebre notificació al lloc físic concretament al Domicili       (1) /      (2) indicat 
     Vull rebre notificació electrònica concretament al E-mail       (1) /      (2) indicat 
 (I l’AVÍS de notificació electrònica:      al mateix E-mail /      per SMS al mòbil       (1) /      (2) 

SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU DE RRHH SEGÜENT: 

 Procediment número        /2022 de l’Oferta pública de 2022 (estabilització) 

 Identificació plaça convocada:

DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ: 

 Declaro responsablement que les dades consignades en aquesta instància i/
o la documentació aportada con certes i exacts.

Autoritzo expressament a l’Ajuntament del Papiol a verificar les meves
dades en altres administracions i/o organismes per tal de comprovar la veracitat  
de la documentació i/o informació aportada o aportar la informació que fos 
requerida.
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA D’ACORD AMB LES BASES: 

       Còpia simple o fotocòpia del Currículum vitae i relació de mèrits, amb la informació 
següent:  

- Dades personals i de contacte  
- Dades i codi de la plaça a la qual s’opta  
- Experiència laboral, amb indicació dels diversos llocs desenvolupats, temps durant el 

qual es varen ocupar, tant per cent de jornada realitzada en cada període i detall de les 
funcions realitzades.  

- Formació acadèmica reglada i formació complementària, amb indicació del nombre 
d’hores lectives de cada acció formativa (curs o seminari) 

- Competències digitals i altres mèrits específics.  
       Còpia simple o fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor. 
       Còpia simple o fotocòpia de la titulació acadèmica requerida. 
       Còpia simple o fotocòpia del Certificat  acreditatiu dels coneixements de català i 
en el cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, també del 
Certificat de coneixements de castellà. 
       Còpia simple o fotocòpia del/s Certificat/s i/o del/s document/s acreditatiu/s dels 
mèrits A  de la convocatòria corresponents a l’EXPERIENCIA. 
       Còpia simple o fotocòpia del/s Certificat/s i/o del/s document/s acreditatiu/s dels 
mèrits B  de la convocatòria corresponents a la FORMACIÓ. 
       Còpia simple o fotocòpia del resguard d’ingrés dels drets d’examen (10,05 €) al 
compte de l’Ajuntament en el BANC SABADELL núm. ES30 0081 1691 9200 0102 0707 

OBSERVACIONS: 

 
 

 

DATA i SIGNATURA: 

     Presentació electrònica 
     Signatura manuscrita 
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