
 

 

ANNEX I. MODEL DE SOL·LICITUD 

SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA 

BORSA DE TREBALL DE CONDUCTORS/ES DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS DE 

CALAFELL EMPRESA MUNCIPAL DE SERVEIS, S.A. (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  

 

❑ Currículum vitae 

❑ Fotocòpia del DNI, NIE o passaport 

❑ Fotocòpia titulació requerida 
❑ Fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat a 31 de març de 2022 
❑ Altres: Acreditació mèrits 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

LLOC DE TREBALL PEL QUE OPTA A LA BORSA DE TREBALL (ASSENYALEU AMB “1”o”2” EN 
FUNCIÓ DE L’ORDRE DE PREFERÈNCIA) 

 

❑ CONDUCTOR/A NETEJA VIÀRIA 
❑ CONDUCTOR/A RECOLLIDA RESIDUS 

 

BORSA DE TREBALL CEMSSA 

EXPERIÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL 

 

1 CONDUCTOR/A NETEJA VIÁRIA 

2 CONDUCTOR/A RECOLLIDA RESIDUS 

 

EMPRESA DADES DE CONTRACTE TOTAL MESOS/ANYS CATEGORIA PROFESIONAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

En/Na _______________________________________ __amb DNI/NIE_______________ 
declara i acredita mitjançant certificats d’empresa, contractes de treball i altres documents 
annexos, la seva experiència professional en lloc de treball de la present convocatòria. 
EXPERIÈNCIA (assenyaleu a la dreta amb “X” el lloc o llocs en els que té experiència com a 
Conductor/a de neteja viària o Conductor/a de recollida de residus urbans EMPRESA, DADES DE 
CONTRACTE (TOTAL MESOS/ANYS TREBALLATS) I CATEGORIA PROFESIONAL. 

 

 
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, aquestes peticions caldrà que es facin en Plaça Catalunya, nº1, 43820 Calafell 
(Tarragona) o per correu electrònic dpd@cemssa.cat Així mateix també podrà presentar una reclamació, si així ho considera, 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.  

aquesta sol·licitud, 

comprometent-me a provar documentalment tot el que declaro. 

 

 

 

Calafell,      de de 2022 

 

 

mailto:dpd@cemssa.cat

