
Fitxa d’inscripció per a la sol·licitud bossa temporal  per a oficial de 2ª
per taller

(Bases complertes de la convocatòria a www.ecoequip.cat)

DADES PERSONALS

IDENTIFICACIÓ
Cognoms : Nom:

NIF/ NIE/ Nº Afiliació Seguretat Social: 

Sexe: Data de Naixement:

Telèfon: Correu electrònic:

Adreça Població :

ALTRES DADES

Nivell d’Estudis finalitzats:

(Graduat Escolar, ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS, etc)

Pot acreditar el nivell mínim requerit de català?                                   SI       NO

Pot acreditar el nivell mínim requerit de castellà?                                 SI       NO

Carnet de conduir C + CAP                 SI       NO    Vàlid fins _______________________

  Declaro  no  estar  inhabilitat/da  per  sentència  ferma  per  a  l’exercici  de  les  funcions

públiques ni està separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei."

   Declaro que no pateixo malaltia, seqüela o defecte físic que impedeixi el normal exercici

de les meves funcions.



Per optar a aquest  lloc de feina ha d’ adjuntar la següent documentació:

OBLIGATORI (es desestimaran les inscripcions que no ho aportin):

1. Fotocòpia del DNI o NIE, permís de treball i residència.
2. Certificat d’estudis primaris o superior.
3. Documentació acreditativa de l’experiència mínima de dos anys en tallers mecànics.

- El document acreditatiu generat per l’empresa ha d’incorporar categoria professional, lloc de
treball, data d’inici i de finalització i breu descripció de les funcions realitzades.  Es considerarà
vàlida també com a experiència els períodes de pràctiques en tallers mecànics derivades dels
estudis de FPII o superiors.

- Certificat de vida laboral, adjuntant a més declaració jurada.
- Certificat d’autònoms on aparegui l’activitat de l’empresa, adjuntant a més declaració jurada.

4. El present model de sol·licitud, que incorpora la declaració jurada de no estar inhabilitat/da per
sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant expedient
disciplinari,  del  servei,  i  la  declaració  jurada  de  no  patir  malaltia,  seqüela  o  defecte  físic  que
impedeixi el normal exercici de les seves funcions.

VALORABLE: ( No es tindran en compte els mèrits si no s’aporta la documentació)

1. Còpia del carnet de conduir C + el CAP en vigor.

2. Documentació acreditativa dels altres mèrits que s’hagin de valorar (experiència i titulacions):
◦ El  document  acreditatiu  de  l’experiència  generat  per  l’empresa  ha  d’incorporar  categoria

professional,  lloc  de  treball,  data  d’inici  i  de  finalització  i  breu  descripció  de  les  funcions
realitzades. Es considerarà vàlida també com a experiència els períodes de pràctiques en tallers
mecànics derivades dels estudis de FPII o superiors.

◦ Certificat de vida laboral, adjuntant a més declaració jurada.
◦ Certificat d’autònoms on aparegui l’activitat de l’empresa, adjuntant a més declaració jurada.

3. Per acreditar els coneixements de castellà, adjunta un d’ aquests documents:
◦ Certificat conforme s’ ha cursat la primària, secundària i batxillerat a l’ Estat Espanyol
◦ Diploma de nivell  superior  d’  Espanyol  que estableix  el  RD 1137/2002 de 31 d’  Octubre o

certificat acadèmic que acrediti haver superat totes les proves assignades a la seva obtenció
◦ Certificat d’ aptitud en Espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials

4. Per a acreditar els coneixements del català, adjunta:
◦ Document oficial  d’  estar  en possessió del  certificat  que acrediti  el  nivell  de català  exigit  o

superior, de la Junta permanent de Català o els reconeguts per aquesta entitat com equivalent
(Decret 161/2002 d’11 de Juny)

Conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació facilitada per vostè serà

tractada  confidencialment,  tenint  com a  exclusiva  finalitat  la  Gestió  i  Tramitació  de  candidatures  per  a  la

convocatòria de places vacants de mecànic. Aquestes dades s’incorporaran al fitxer “Gestió Personal Eco Equip”

titularitat  del  Responsable del  mateix,  ECO EQUIP SAU.  A efectes  d’exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,

cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la LOPD, podrà dirigir-se a ECO EQUIP SAU en qualitat de

Responsable  del  Tractament  del  fitxer,  amb domicili  a  Carrer  Esla,  34  Pol.  Ind  Sta  Margarida,  Terrassa,

Barcelona, 08223.

Data i signatura:


