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DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA  DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

Nom i cognoms Nombre y apellidos  DNI / NIF / NIE / Pas. 

            

Adreça postal (carrer, plaça, nº, etc)  Dirección postal (calle, plaza, nº, etc) 

      

Municipi Municipio CP  Província Provincia 

                  

Telèfon fix Teléfono fijo Telèfon mòbil Teléfono móvil Correu electrònic Correo electrónico 

                  

 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT  DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

Nom i cognoms Nombre y apellidos DNI / NIF / NIE / Pas. 

            

Adreça postal (carrer, plaça, nº, etc)  Dirección postal (calle, plaza, nº, etc) 

      

Municipi Municipio CP  Província Provincia 

                  

Telèfon fix Teléfono fijo Telèfon mòbil Teléfono móvil Correu electrònic Correo electrónico 

                  

 
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ (mitjà preferent de notificació)  DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (medio preferente de notificación) 

 

Notificació electrònica Notificación electrónica 
Les notificacions electròniques seran accessibles mitjançant la Seu electrònica de l’Ajuntament https://seuelectrònica.cornella.cat 
Las notificaciones electrónicas estarán accesibles mediante la Sede electrónica del Ayuntamiento https://seuelectronica.cornella.cat 

 Telèfon mòbil Teléfono móvil Correu electrònic Correo electrónico 

             

 
Notificació en paper (* opció només disponible per a persones físiques) 
Notificación en papel (* opción solo disponible para personas físicas) 

 

A l’atenció de A la atención de 

      

 

Adreça postal (carrer, plaça, nº, etc)  Dirección postal (calle, plaza, nº, etc) 

      

 

CP  Municipi Municipio Telèfon Teléfono 
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DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD  DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 

Nom i codi convocatòria  Nombre y código convocatoria Codi plaça Código plaza  Grup  Grupo 

                  

EXPOSO  EXPONGO 

1. Que estic assabentat/da de la convocatòria d’aquest procés de selecció.  
2. Que reuneixo tots i cadascú dels requisits establerts en les Bases Generals i en les Bases Específiques de la convocatòria per 
poder participar en l'esmentat procés de selecció i aquesta manifestació signada, serveix com declaració responsable per la meva 
part.  
3. Que disposo de tota la informació que regula el procés selectiu esmentat. 
4. Que desitjo poder participar en el procés selectiu per poder optar a ocupar les esmentades places, aportant la documentació 
acreditativa. 
5. DECLARO que són certes totes les dades que figuren en la present sol·licitud, així com en la documentació que s’adjunta. 
Adjunto relació detallada de mèrits de la meva formació i experiència professional, per tal que puguin ser valorats en la fase de 
mèrits, d'acord amb el barem de mèrits que figura a les bases del procés selectiu esmentat. 

SOL·LICITO  SOLICITO 

Que sigui admesa la present instància, presentada en temps i forma als efectes de la seva inclusió en la llista d'aspirants 
admesos/es en aquest procés selectiu. 

 

APARTAT 1  

ACREDITACIÓ COMPLIMENT DE REQUISITS ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

DOCUMENTS QUE ADJUNTA  DOCUMENTOS QUE ADJUNTA 

  Certificat titulació requerida.  
Certificado titulación requerida.  

(Nom titulació: 
(Nombre titulación:                                                                                                         ) 

 DNI/NIE  
DNI/NIE  

Formulari model específic convocatòria del procés d’estabilització  
(relació mèrits laborals i acadèmics). 
Formulario modelo específico convocatoria del proceso de 
estabilización (relación méritos laborales y académicos) 

 
Document acreditatiu dels coneixements de català 
Documento acreditativo de conocimientos de catalán  

Resguard acreditatiu del pagament de la taxa de drets d’examen 
Resguardo acreditativo del pago de la tasa de derechos de 
examen  

 

Document coneixements castellà (aspirants sense nacionalitat 
Espanyola). 
Documento conocimiento castellano (aspirantes sin 
nacionalidad española) 

 
Justificant d’exempció del pagament de la taxa de drets d’examen 
Justificante de exención del pago de la tasa de derechos de 
examen 

 

 Sol·licito i dono el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat acrediti d’ofici les dades a aportar en 
la present sol·licitud. 
Solicito y doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat acredite de oficio los datos a aportar 
en la presente solicitud.  
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APARTAT 2 

RELACIÓ DETALLADA DELS MÈRITS AL·LEGATS RELACIÓN DETALLADA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS 

 

2.A) MÈRITS PROFESSIONALS MÉRITOS PROFESIONALES 

A continuació relaciono, de manera resumida i ordenada cronològicament, la meva experiència laboral.  

A continuación relaciono de manera resumida y ordenada cronológicamente, mi experiencia profesional. 

Denominació plaça, escala, sotsescala o grup professional 

Denominación  plaza, escala, subescala o grupo profesional 

Inici 

Inicio 

Final 

Final 

Administració publica (nom entitat) 

Administración pública (nombre entidad) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
Sol·licito al departament de RRHH que aporti certificat de serveis prestats a l’Ajuntament de Cornella. 
Solicito al departamento de RRHH que aporte el certificado de servicios prestados en el Ayuntamiento de Cornellà 
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2.B) MÈRITS ACADÈMICSMÉRITOS ACADÉMICOS 

2.B.1) Titulacions acadèmiques que tinguin relació directa amb el lloc a proveir.  

Titulaciones académicas que tengan relación directa con el lugar a proveer. 

Nom titulació Nombre titulación 

      

      

      

      

      

2.B.2) Cursos de formació. Cursos de formación 

Nom titulació Nombre titulación Hores Horas 

Modalitat Modalidad 

Aprofitament Aprovechamiento Assistència Asistencia 

(a partir de 20h.) 
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2.B.3) Certificat acreditatiu de competència digital ACTIC o COMPETIC. Certificado acreditativo de competencia digital ACTIC o COMPETIC. 

Competència Competencia Nivell Nivel 

       Bàsic Básico    Mitjà Medio     Avançat Avanzado 

       Bàsic Básico    Mitjà Medio    Avançat Avanzado 

       Bàsic Básico    Mitjà Medio     Avançat Avanzado 

2.B.4) Nivell de català superior al requerit en la convocatòria. Nivel de catalán superior al requerido en la convocatoria. 

Nom titulació Nombre titulación 

      

      

2.B.5) Haver superat un procés selectiu a l’Ajuntament de Cornellà. Haber superado un proceso selectivo en el Ayuntamiento de Cornellà. 

Superació d’un procés selectiu inclòs en l’oferta pública d’ocupació.  

Superación de un proceso selectivo incluido en la oferta pública de 

ocupación 

SI 

 

NO 

 

Categoria de la plaça (si la resposta es si):  

Categoría de la plaza (si la respuesta es sí): 

      

      

      

      

      

      

      

Superació de processos selectius per establir borsa de treball o per cobrir 

llocs de treball mitjançant nomenament interí o laboral temporal en els 

que s’inclogué fase valoració de la capacitat o fase d’oposició.  

Superación de procesos selectivos para establecer bolsa de trabajo o para 

cubrir plazas de trabajo mediante nombramiento interino o laboral 

temporal en los que se incluya fase de valoración de la capacidad o fase 

oposición. 

SI 

 

NO 

 

Categoria i/o lloc  de treball (si la resposta es si):  

Categoría y puesto  de trabajo (si la respuesta es sí): 

      

      

      

      

      

      

2.B.6) Altres mèrits. Otros méritos 

Tipus de mèrit Tipo de mérito 

      

      

      

      

      

      

 
  

Sol·licito al departament de RRHH ŀŎǊŜŘƛǘƛ ŘϥƻŦƛŎƛ Ŝƭǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎ ǎǳǇŜǊŀǘǎ a l’Ajuntament de Cornella.
Solicito al departamento de RRHH ŀŎǊŜŘƛǘŜ ŘŜ ƻŦƛŎƛƻ ƭƻǎ ǇǊƻŎŜǎƻǎ ǎǳǇŜǊŀŘƻǎ en el Ayuntamiento de Cornellà 
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APARTAT 3  

PERSONES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS 

Únicament emplenar els aspirants amb necessitats específiques derivades d’algun tipus de discapacitat per realitzar les proves. 

Únicamente rellenar los aspirantes con necesidades específicas derivadas de algún tipo de discapacidad para realizar las pruebas. 

Sol·licito l’adaptació i/o les adequacions de temps i els mitjans materials específics per a realitzar les proves següents: 
Solicito la adaptación y/o adecuaciones de tiempos y los medios materiales específicos para realizar las pruebas siguientes: 

      

 

Adjunt  el corresponent dictamen dels equips multiprofessionals a què es refereix l’article 4.3 i l’article 5.2 del Decret 66/1999, de 9 de 
març, del Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de 
valoració multiprofessional. 
Adjunto el correspondiente dictamen de los equipos multiprofesionales a que se refiere el artículo 4.3 y el artículo 5.2 del Decreto 
66/1999, de 9 de marzo, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, sobre el acceso a la función pública de las personas con 
discapacidad y de los equipos de valoración multiprofesional. 

 

Autoritzo a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat com a òrgan convocant, a sol·licitar a l’equip de valoració multiprofessional competent 
el corresponent dictamen vinculant. 
Autorizo al Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat como órgano convocante, a solicitar al equipo de valoración multiprofesional 
competente el correspondiente dictamen vinculante. 

 
 
Cornellà de Llobregat,           d                                                de 20 
 
Signat  

Persona interessada Persona interesada Persona representant Persona representante 

  

#vidSigner#1 #vidSigner#2 

Les seves dades personals seran tractades per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat com a responsable del tractament, amb la finalitat de tramitar les seves 
peticions davant de l’Ajuntament mitjançant els mecanismes de comunicació habilitats. Vostè pot ampliar la informació relacionada amb el tractament de les seves dades 
personals que es fa mitjançant el present lloc web https://ajuntament.cornella.cat/proteccio-de-dades 
Sus datos personales serán tratados por parte del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar sus peticiones 
ante el Ayuntamiento mediante los mecanismos de comunicación habilitados. Usted puede ampliar la información relacionada con el tratamiento de sus datos personales 
que se efectúa mediante la presente página web. https://ajuntament.cornella.cat/proteccio-de-dades 
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