
 

 

CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA (CEMSSA), Plaça Catalunya núm.1, 
43820-Calafell (Tarragona), CIF núm. A-43.956.242 

 

SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ 
DEFINITIVA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE 5 PLACES DE MESTRE/A I DE 
10 PLACES D’EDUCADOR/A DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS QUE GESTIONA LA 
SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA 
 

 
Dades personals del/de la persona sol·licitant 

Primer cognom 
 

Segon cognom Nom 

NIF 
 

Data de naixement (dd/mm/aaaa) 
/        / 

Nacionalitat 
 

Adreça 
 

Codi Postal 
 

Població 

Telèfon fix 
 

Telèfon mòbil 

Adreça electrònica 
 

Places a les que s’opta: 

 
� Mestre/a Escola bressol 
� Educador/a Escola bressol 
� Ambdues places (mestre/a i educador/a). Cal prioritzar (posar un 1 o un 2 davant de la 
plaça que interessa més): 
 

____ Mestre/a Escola bressol. 
 
____ Educador/a Escola bressol. 

 

Documentació que s’adjunta 

 
� Currículum vitae 
� Fotocòpia del DNI, NIE o passaport 
� Fotocòpia titulació exigida. 

� Mestre/a Escola bressol: Grau universitari de Magisteri d’Educació Infantil o 
equivalent. 
� Educador/a Escola bressol: Tècnic/a Superior en Educació Infantil o equivalent. 

� Certificat de formació en matèria de seguretat alimentària 
� Acreditació del coneixement de català (nivell C1), mitjançant fotocòpia:   � Sí           � No 
� Acreditació de la carència de delictes de naturalesa sexual, o en el seu cas, la inexistència 
d’ells, segons el que preveu la Llei orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, 
modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015. 



 

 

CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA (CEMSSA), Plaça Catalunya núm.1, 
43820-Calafell (Tarragona), CIF núm. A-43.956.242 

 

 
� Documentació acreditativa dels mèrits per a la fase de concurs. 
� Petit vídeo de presentació personal. 
� Altra documentació: _________________________ 
 
 

 
DECLARO RESPONSABLEMENT 
 
Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que 
compleixo totes i cadascuna de les condicions exigides, referides a la data de finalització del 
termini de presentació d'instàncies, per la qual cosa, DEMANO ésser ADMÈS/ADMESA a la 
selecció a què fa referència aquesta sol·licitud, comprometent-me a provar documentalment 
tot el que declaro. 
 
Calafell, ___ de ____________ de 2019 
 
 
 
 
 
Signat: ___________________________________________ 

 

 
 

AVÍS LEGAL: Totes les dades personals que es facin constar en la sol·licitud de participació 
en el procés selectiu s’incorporaran en un fitxer denominat “Recursos Humans”, 
responsabilitat de CEMSSA, amb domicili a Plaça Catalunya 1, 43820 Calafell. 
 
La finalitat d’aquest tractament serà la de gestionar i controlar la tramitació de tot el 
procés selectiu. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran 
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 
 
En qualsevol cas, l’aspirant podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com 
exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, 
així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin arribar 
a les Oficines de CEMSSA, Carretera del Sanatori, 30 – 43820 Calafell, o bé per correu 
electrònic a secretaria@calafell.org 

 
SI / NO autoritzo a CEMSSA a fer ús de les dades personals facilitades en els processos 
selectius o procediments de contractació que consideri oportú, dins el seu àmbit. 
 
 
 

IL·LUSTRÍSSIM SR. PRESIDENT DE CEMSSA 


