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         SOL.LICITUD  PER UN LLOC  DE TREBALL                
 
 
      

 
DATA DE RECEPCIÓ: 
ENTREVISTA: 
ALTRES: 
VALORACIÓ: 
 
 

                                     (Requadre a complimentar pel personal del CSSV) 
 
DADES PERSONALS 
 
COGNOMS ……………………………………………………………………NOM…………………………………  
ADREÇA ………………………………………………………………………………………………………………. 
POBLACIÓ i CODI POSTAL ………………………………………………………………………………………… 
TELÈFON CONTACTE ……………………………… E-MAIL…………………………………………………….. 
LLOC DE NAIXEMENT………………………………… NACIONALITAT……………………………………….. 
 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
Ordenació de l’actual al més antic; cas d'algun període inactiu, indiqui les causes 
 

PERÍODE NOM DE L’EMPRESA POBLACIÓ SECTOR CATEGORIA 
     

1.-…………………….. ……………………………. ……………….. ……………… …………………….. 
     
2.-………………......... ……………………………. ……………….. 

 
 

……………… …………………….. 

3.-…………………….. ……………………………. ……………….. 
 

……………… …………………….. 

4.- …………………….. ……………………………. ……………….. 
 

……………… …………………….. 

5.- …………………….. ……………………………. ……………….. 
 

……………… …………………….. 

 
NIVELL D'ESTUDIS 
Estudis oficials acabats.Ordenació de l’actual al més antic 
 

PERÍODE TITULACIÓ C.ENSENYAMENT POBLACIÓ 
    

1.-…………………….. ……………………………. ……………………. …………………….. 
    
2.-………………......... ……………………………. …………………… 

 
 

…………………….. 

3.-…………………….. ……………………………. …………………….. 
 

…………………….. 

4.- …………………….. ……………………………. …………………….. 
 

…………………….. 

5.- …………………….. ……………………………. ……………………. 
 

…………………….. 

 
IDIOMES 

 
 
 

FOTO 
IMPRESCINDIBLE 
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Indiqui el grau de domini:  Regular, bé , molt bé 
 

    PARLA    ESCRIU    TRADUEIX         ENTEN 
CATALÀ   ……………..      ..…………….      ………………       ……………... 
CASTELLÀ  ……………..      ..…………….      ………………       ……………... 
…………..  ……………..      ..…………….      ………………       ……………... 
…………..  ……………..      ..…………….      ………………       ……………... 
 
 
ALTRES ESTUDIS COMPLEMENTÀRIS RELACIONATS AMB EL LL OC DE TERBALL  
Cursos complementaris de capacitació: 
 

PERÍODE-DURADA TIPUS D’ESTUDIS 
/TITULACIÓ 

C.ENSENYAMENT POBLACIÓ 

    
1.-…………………….. ……………………………. ……………………. …………………….. 
    
2.-………………......... ……………………………. …………………… 

 
 

…………………….. 

3.-…………………….. ……………………………. …………………….. 
 

…………………….. 

4.- …………………….. ……………………………. …………………….. 
 

…………………….. 

5.- …………………….. ……………………………. ……………………. 
 

…………………….. 

MOTIVACIONS, APTITUDS I CAPACITATS 
 
LLOC DE TREBALL QUE SOL.LICITA   
 
……………………………………………………………………………… 
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALS DE LA SEVA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:  ACTIVITAT, 
FUNCIONS, RESPONSABILITATS, ETC.   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
REFERÈNCIES 
 
-  COM HA ENTRAT EN RELACIÓ AMB EL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL 
PENEDES? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
-  PERSONES QUE PUGUIN DONAR REFERÈNCIES DE VOSTÈ: 
 
NOM I COGNOM  CONTACTE   RELACIÓ AMB VOSTÈ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DADES COMPLEMENTÀRIES 
 
-  TERMINI DE DISPONIBILITAT DAVANT UNA POSSIBLE INCORPORACIÓ AL LLOC DE TREBALL 
SOL.LICITAT: 
 

IMMEDIATAMENT   �   15 DIES   �  1 MES   �  A CONVENIR   �  
 

- PREFERÈNCIA HORÀRIA 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
DADES D'INTERÈS 
 
-  CARNET DE CONDUIR SI  �   NO  �   CLASSE  _________________ 
-  DISPOSA DE VEHICLE SI  �   NO  �  
 
 
 
EXPOSI A CONTINUACIÓ QUALSEVOL DADA QUE CREGUI COMPLEMENTÀRIA A LES ANTERIORS, 
O BÉ LES OBSERVACIONS QUE CONSIDERI NECESSÀRIES. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, com a responsable del tractament, l’informa que les seves dades es tractaran 
exclusivament amb la finalitat d’incloure’l en la borsa de treball de l’entitat, decidir sobre la seva acceptació com a 
candidat, així com, si s'escau, gestionar la seva potencial participació en els nostres processos de selecció. Les seves 
dades seran tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord al que disposa l’article 
6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de 
dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals . 
 
Les seves dades seran conservades per un període màxim d’un any. Si vol seguir formant part de la borsa de treball 
haurà de tornar a enviar-nos el seu currículum actualitzat transcorregut aquest temps. 
 
 
Vostè té dret a sol•licitar l’accés a les seves dades personals, a sol•licitar-ne la seva rectificació o supressió i a altres 
drets, en manera en que s’indica a la informació addicional disponible a www.cssv.es/protecciodedades. 
 
En enviar la informació sol•licitada garanteix i afirma, sota la seva responsabilitat, que les dades aportades són 
veritables, exactes, completes i actualitzades i que reflecteixen fidelment la trajectòria acadèmica, personal i 
professional, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas. Si les dades 
aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar 
les seves dades a l'entitat per als fins assenyalats. 
 
 
 
_____________________________, a _____ de ___________ de _____. 
 
 
 
(Signatura) 


