SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL DE CONDUCTOR/A DE GRUA PER
AL SERVEI DE GRUA MUNICIPAL, QUE GESTIONA LA SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA, EN
ELS SUPÒSITS DE SUBSTITUCIONS I/O VACANTS

Dades personals del/de la sol·licitant
Primer cognom
Segon cognom
NIF

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

Nacionalitat
Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica
Documentació que s’adjunta
Currículum vitae
Fotocòpia del DNI, NIE, Passaport
Fotocòpia del permís de conduir C1+E
Fotocòpia del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) com a conductor professional
Fotocòpia del certificat d’escolaritat o equivalent.
Certificat del saldo de punts del permís de conduir de l'aspirant, emès per la Direcció
General de Trànsit.
Acreditació del coneixement de català, mitjançant fotocòpia:
Sí
No
Documentació acreditativa dels mèrits per a la fase de concurs (segons base 8 de les bases
específiques, mitjançant fotocòpies).
Altra documentació: _________________________

ATENCIÓ:
S’ha d’adjuntar la documentació que acrediti els requisits i els mèrits al·legats juntament amb
aquesta sol·licitud.
No es tindran en compte els mèrits i/o requisits al·legats, però no acreditats tal i com
determinen les bases de la convocatòria. En tot cas, s’estarà al que disposa l’article 68 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i
que reuneixo els requisits i condicions necessàries exigides en la convocatòria d’aquestes
bases, 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: D’acord amb la legislació de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer
automatitzat i en la base de dades de CEMSSA per fer-ne el tractament informàtic. Així
mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
sol·licitud expressa adreçada a CEMSSA o al registre telemàtic habilitat al web
www.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

