
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Requisits Es presenta original i s’adjunten 2 còpies dels següents documents:

DNI / Permís de residencia i treball

Titulació acadèmica

Permís de conducció B

Certificat de català

Vist
original

Sol·licitud d’inscripció

Convocatòria

OF-001-C03

Dades personals

Nom i llinatges

TelèfonAdreça electrònica

Signat Registre d’entrada de R. HumansInformació bàsica sobre protecció de dades
Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalitat Gestionar la sol·licitud d’inscripció seguint allò estipulat 
a les bases específiques de la convocatòria amb la 
finalitat de cobrir les necessitats dels llocs vacants.

Legitimació Consentiment de la persona interessada.

Destinataris No se cediran a tercers, excepte per obligació legal.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, així com 
altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Informació 
addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada 
sobre protecció de dades al web
https://www.emaya.es/ca/política-de-privacitat/ 
o sol·licitar-la en paper a les oficines centrals 
d’EMAYA al carrer de Joan Maragall 3, 07006 Palma.

DNI

Mèrits Es presenta original i s’adjunten 2 còpies dels següents documents:

Experiència professional vida laboral, contractes o certificats d’empresa

Formació reglada

Accions formatives

Català marcau en cas d’acreditar un nivell superior al requerit

Vist
original

Declaració jurada Marcau les opcions que s’ajustin a la vostra situació

Declar sota jurament que tota la documentació aportada és autèntica i autoritz EMAYA a realitzar les comprovacions necessàries per a 
verificar-ho.

Declar sota jurament que no tinc cap malaltia o lesió crònica que m’impedeixi realitzar les tasques pròpies del lloc de feina corresponent a 
la convocatòria indicada anteriorment.

Declar sota jurament que no ocup cap lloc de feina al sector públic ni hi realitz cap activitat dels delimitats a l’article 1 de la Llei 53/1984; 
que no percep cap pensió o prestació incompatibles i que, si realitz alguna activitat privada, em compromet a declarar-ho perquè l’òrgan 
competent n’acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

Declar sota jurament que no m’han acomiadat/ada disciplinàriament del sector públic i que no hi estic inhabilitat/ada per resolució judicial.

Tipus

Borsa de treball Concurs oposició

Data

Conveni

Cicle de l’Aigua Qualitat Urbana

Matrícula EMAYA


