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ANNEX II: MODEL DE SOL·LICITUD 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA 
CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL 

 
 

SOL·LICITANT   (Les dades marcades amb un asterisc són obligatòries) 

*Nom i cognoms: *NIF: 

*Domicili:    

*Municipi: CP  : 

Telèfon  :                                       *Telèfon mòbil  :                                          *E-mail @ : 
 

 

EXPOSO: 

Que m’he assabentat de la convocatòria del procés de creació d’una borsa de treball de conductors 
(palistes) 

Que conec el contingut de les bases publicades amb l’anunci de la convocatòria, les quals accepto. 

Que compleixo els requisits i les condicions per poder participar en aquesta convocatòria i, alhora, declaro 
que són certes les dades consignades.      

Que acompanyo a aquesta instància: 

      Fotocòpia del DNI o altra documentació                                    Currículum personal o professional                    

      Fotocòpia de titulació acadèmica                                              Fotocòpia documentació acreditativa de mèrits 

     Fotocòpia certificat nivell de català o equivalent                     (Vida laboral + full de salari i/o contracte) 
 

     Certificat de serveis prestats i documentació acreditativa en cas d’experiència a l’Administració Pública 
     Certificat mèdic que acrediti no patir cap malaltia o disminució física que impedeixi el desenvolupament de les 

funcions del lloc de treball a desenvolupar. 
 

 

SOL·LICITO: 
Ser admès/esa a la convocatòria a que es refereix aquesta sol·licitud. 

 

Data, lloc i signatura 
 

SRA. DIRECTORA DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE 
L’URGELL 
 

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea(RGPD) (UE) 2016/679, s'informa que 
les vostres dades seran incloses al fitxer informatitzat denominat “Personal del Consorci”, del qual és responsable 
aquesta corporació, amb la finalitat de les gestions i notificacions administratives pertinents a la vostra sol·licitud i que 
podeu exercir els drets de d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant instància, el Registre General del 
Consorci per a la Gestió de Residus de l’Urgell, c. Agoders, 16 de Tàrrega. 
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