
 
 

En virtut del Reglament General  de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat 
CONVOCATÒRIA CONDUCTORS/ES responsabilitat de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A., i seu social a Pere Martell nº 1, despatx 16 43001 Tarragona. 
La finalitat d’aquest tractament és l’obtenció de dades personals per a la tramitació dels abonaments personalitzats. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran 
conservades fins a la finalització del procés, en el cas que no estiguin seleccionats. En qualsevol cas 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 faci en emt@emt.tarragona.cat. 
S’informa també que pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant la Agència Española de Protección de datos o l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

 INSTÀNCIA PER LA PARTICIPACIÓ EN LA 
CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ 
INDEFINIDA DE 24 PLACES I BORSA DE 
TREBALL TEMPORAL  CONDUCTORS/ES 
 

 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
 

Convocatòria per a la selecció per a la contractació laboral  indefinida de 24 places de conductor/a i  la  

creació d’una borsa de treball per contractes temporals mitjançant concurs-oposició per conductor/a 

per l ’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona. 
 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
Nom i cognoms         DNI/NIE       

Data de naixement        Nacionalitat       Sexe (H/D)       

Domicili a efecte de notificacions  

      

Núm. 

      

Pis 

      

 

Porta 

      

Localitat       

 

Codi Postal       

 

Telèfon       

 

Móvil       

 
Adreça de correu electrònic        

 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA (SEGONS LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA)  
                
            Còpia del DNI o NIE en vigor 

            Original o fotocòpia del permís de conduir D 

            Certificació d’Aptitud Professional (CAP) 

            Títol d’Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació professional de 1er grau o equivalent  

            Acreditació nivell Català B2  

            Acreditació coneixements de Castellà (si cal)   

            Informe punts carnet de conduir (mínim 10) 

           CV acreditant mínim 3 mesos d’experiència adjuntant informe de vida laboral més contractes i/o certificats 

 

Declaro que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que en la data en què expira el 

termini per a la presentació de sol·licituds reuneixo les condicions especificades en la convocatòria a que fa referència 

aquest procés selectiu, i que puc acreditar-les documentalment.   
 

Sol·licito ser admès/essa a les proves selectives convocades per la contractació laboral indefinida i la creació de borsa de 

treball per contracte temporals temporal.  

 

 

Tarragona, _____ de ______________ de 20____    Signatura de la persona sol·licitant.  

 

 

Registre d’entrada 

 

 

 


