
 

  

 
 

 
 
Documentació que cal presentar a la Comissió de Docència: 
 

 1 fotografia 

 Original i fotocòpia de la papereta de l'adjudicació de la plaça (signada) 

 1 fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o rebut del pagament de les 
taxes 

 1 fotocòpia compulsada de l'homologació del títol de llicenciat (per a 
estrangers) 

 1 fotocòpia del DNI, NIE o 1 fotocopia del passaport (per a estrangers) 
 

Obligatoriedad de presentación del certificado negativo del Registro Central 
de Delincuentes Sexuales: También se incorpora por primera vez una nueva 
condición que está recogida en una nueva casilla del modelo 790 y que hace 
relación a que TODOS los aspirantes deben declarar bajo juramento o promesa 
marcando la casilla a la que se ha hecho referencia que conocen y aceptan la 
obligación de presentar el certificado negativo expedido por el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales en caso de ser adjudicatarios de plaza. Todos los 
aspirantes deben marcar esta casilla, ya que, en caso contrario, serán declarados 
NO ADMITIDOS a la prueba. 

 

 Si has renunciat a una plaça de formació, presentar el document expedit 
pel Centre, de la renúncia. 

 Haureu d’omplir el full d’identificació i anar a la Unitat Bàsica de Prevenció 
de Riscos Laborals per fer la revisió mèdica, que és obligatòria per a que el 
contracte sigui efectiu. 

 
Documentació que cal presentar al Servei de Personal: 
 
 Fotocòpia de la papereta de l'adjudicació de la plaça 

 1 Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o rebut del pagament de les 
taxes 

 1 Fotocòpia compulsada de l'homologació del títol de llicenciat (per a 
estrangers) 

 1 Fotocòpia del DNI o 1 fotocopia del passaport (per a estrangers) 

 1 Fotocòpia de la cartilla SOE 

 1 Fotocòpia del carnet de col·legiat 

 1 Full de dades bancàries, segellada per l'entitat 

 2 fotografies 

 Full de petició de targeta pàrquing 

 1 Fotocopia del títol de llicenciat 

 Fotocopia del certificado negativo del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales 

 Full de dades bancàries per al Cobrament 

 Entitats de la Tresoreria de la Seguretat Social 

 Full de dades Personals per al Servei de Personal 

 Full de dades per sol·licitar Parking 

 Full de dades per a la citació de la Revisió mèdica 

 

http://www.bellvitgehospital.cat/media/upload/arxius/docencia/5%20HOJA%20DE%20DATOS%20BANCARIOS.pdf
http://www.bellvitgehospital.cat/cat/info_corporativa/docencia/19.tesoreria.pdf
http://www.bellvitgehospital.cat/media/upload/arxius/docencia/6%20HOJA%20DE%20DATOS%20PERSONALS.pdf
http://www.bellvitgehospital.cat/media/upload/arxius/docencia/7%20PARQUIN.pdf
http://www.bellvitgehospital.cat/cat/info_corporativa/docencia/22.revision.pdf

