
cems�sa 
Calafell Empresa Municipal de Serveis 

CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA (CEMSSA) 

ANUNCI sobre la convocatoria i les bases especifiques del procés selectiu per cobrir, en regim 
interí fins a la cobertura definitiva d'acord amb la legislació vigent, aixf com crear una borsa 
de personal per a cobrir vacants, el lloc de treball de conductor/a de grua per al servei de 
grua municipal, que gestiona CEMSSA. 

El Consell d'Administració de CEMSSA, en sessió ordinaria de 30 d'octubre de 2017, va 
aprovar la CONVOCATÓRIA del procés selectiu per cobrir, en regim interí fins a la cobertura 
definitiva d'acord amb la legislació vigent, així com crear una borsa de personal per a cobrir 
vacants, el lloc de treball de conductor/a de grua per al servei de grua municipal, que 
gestiona CEMSSA. 

"BASES ESPECIFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR, EN REGIM INTERÍ FINS A LA 
COBERTURA DEFINITIVA D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, AIXÍ COM CREAR UNA 
BORSA DE PERSONAL PER A COBRIR VACANTS, EL LLOC DE TREBALL DE 
CONDUCTOR/A DE GRUA PER AL SERVE! DE GRUA MUNICIPAL, QUE GESTIONA 
CEMSSA 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÓRIA

L'objecte és convocar un procés de selecció per cobrir, en regim interí fins a la cobertura 
definitiva, així com crear una borsa de personal per a cobrir mitjan�ant contractes 
d'interinitat, el lloc de treball de Conductors de Grua per al servei de Grua Municipal, que 
gestiona CEMSSA mitjan�ant el sistema selectiu de concurs - oposició. La borsa es creara amb 
5 persones. 

2. CONDICIONS CONTRACTUALS

La categoria professional de la persona que entri a treballar, mitjan�ant un contracte de 
treball d'interinitat, sera la de Conductor/a de Grua. 

S'establira el període de prova fixat per la legislació laboral, i per tant dintre d'aquest 
període, la relació laboral podra ser resalta lliurament per qualsevol de les parts, sense 
dret a cap tipus d'indemnització. Ara bé, aquest període de prova es podra interrompre 
en cas d'incapacitat temporal, maternitat, adopció o acolliment, i per tot el temps de 
durada de les esmentades causes. 

La jornada laboral sera de jornada complerta partida, de conformitat amb les directrius 
fixades per !'Empresa, i atenent a les condicions de servei públic. 
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SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR, EN RÈGIM 
INTERÍ FINS A LA COBERTURA DEFINITIVA D’ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, AIXÍ 
COM CREAR UNA BORSA DE PERSONAL PER A COBRIR VACANTS, EL LLOC DE TREBALL 
DE CONDUCTOR/A DE GRUA PER AL SERVEI DE GRUA MUNICIPAL, QUE GESTIONA 
CEMSSA 

 
 

 
Dades personals del/de la 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 
 
 

 
Documentació que s’adjunta 

 
� Fotocòpia del DNI o document equivalent o passaport 
 
� Currículum vitae 
 
� Mèrits al·legats 
 
� Certificat d’inscripció a l'Oficina de Treball de la Generalitat 
 
� Permís de conduir C1+E 
 
� Certificat del saldo de punts del permís de conduir de l'aspirant, emès per la Direcció 
General de Trànsit 
 
� Certificat d'Aptitud Professional (CAP) com a conductor professional 
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� Títol de Graduat Escolar o Graduat en Secundària, o equivalent 
 
� Acreditació de coneixements de català (certificat B1 o equivalent) 
 
� Acreditació d’experiència prèvia d'arrossegament demostrable d'1 any com a conductor de 
vehicles grua amb pales 
 
� Altra documentació: _________________________ 
 
 

 
ATENCIÓ:  
 
Els aspirants han de complir els següents requisits en el moment de presentar la sol·licitud: 
 
1. Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea i ser 

major d'edat, la qual cosa s’acreditarà adjuntant a la instància una fotocòpia del DNI o 
document equivalent o passaport. 

 
2. Estar en situació d'aturat i/o millora de treball, inscrit a l'Oficina de Treball de la 

Generalitat. 
 

3. Estar en possessió del permís de conduir C1+E. 
 

4. Certificat del saldo de punts del permís de conduir de l'aspirant, emès per la Direcció 
General de Trànsit, essent requisit d'admissió disposar d’un mínim de 9 punts. Aquest 
requisit s’haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte. 

 
5. Estar en possessió del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) com a conductor professional 

en vigor. 
 

6. Estar en possessió, com a mínim, del títol de Graduat Escolar o Graduat en Secundària. 
 

7. Acreditar el coneixement de la llengua catalana, de nivell elemental de català (certificat B1), 
la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació de títols, diplomes i certificats 
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística 
vigents. Així, per exemple, en el cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis 
reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit per l'lnstitut d'Educació Secundària 
públic corresponent que convalidi el nivell de català assolit. En el cas de no acreditar 
documentalment l'esmentat nivell, les persones interessades en particular en les presents 
proves, també podran presentar les seves instancies, si bé, hauran de realitzar la prova 
específica de coneixements de llengua catalana de l'esmentat nivell, prevista a les Bases de 
la present convocatòria.  

 
8. En cas que es vulgui al·legar algun tipus de discapacitat també s’haurà de presentar, 

juntament amb la instància, un "Dictamen d'adequació al lloc de treball en la funció 
pública" expedit pel Departament d'Acció Social i ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya, on consti el tipus i grau de disminució i si són necessàries condicions d'examen 
específiques. 
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9. Adjuntar a la instància el "currículum vitae" que descrigui els estudis realitzats i 

l'experiència professional acreditada documentalment, així com els cursos de 
perfeccionament i els coneixements de català, com també, haurà de designar, en la 
instància, una adreça electrònica per tal que li siguin notificades les actuacions relacionades 
amb el procediment selectiu. 

 
10. Experiència prèvia d'arrossegament demostrable d'1 any com a conductor de vehicles 

grua amb pales. 
 
Seran excloses de la selecció les persones que no acreditin reunir els requisits exigits 
anteriorment, així com les que presentin la seva instància fora del termini previst o sense 
donar compliment a les condicions establertes en aquestes bases. Quan la documentació que 
acompanyi a la sol·licitud presenti deficiències es requerirà a l'interessat per tal que les 
esmeni en el termini màxim de 5 dies hàbils. La manca d'esmena donarà lloc a l’exclusió de 
l’aspirant del procés de selecció. 
 
Tant els requisits com els mèrits que s'al·leguin hauran d'estar acreditats documentalment. 

 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
Data, 
 
 
 
Signatura del sol·licitant 

 

 
 
AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, s’informa que aquestes dades seran incorporades a un fitxer 
automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud presentada. El responsable del 
fitxer és CEMSSA i podrà exercir els drets que la normativa li empara. 
 
 
 
 
 

IL·LUSTRÍSSIM SR. PRESIDENT DE CEMSSA 


