
CERDANYOLA PROMOCIONS MUNICIPALS, SLU  
Plaça Francesc Layret s/n 
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

Cerdanyola Promocions Municipals, SLU». Plaça Francesc Layret s/n. 08290 Cerdanyola del Vallès 
NIF B-64886211 – Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tom 41207, foli 1, full B-376312, inscripció 1a 

Dades personals 

Nom i cognoms DNI / NIE 

Domicili 

Municipi Codi Postal 

Telèfon Correu electrònic 

Data de naixement  Nacionalitat 

 

Dades referents a la convocatòria 
Identificació: 
 

Sistema selectiu:     Concurs   Publicació: Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data _____________ 

 

Objecte de la instància 

Estic interessat/da en participar en les procés de selecció de personal de la societat CERDANYOLA PROMOCIONS 
MUNICIPALS, SLU indicat en l'apartat anterior. 

 

Documents annexos  
 

 currículum vitae (obligatori)     
 

 documentació acreditativa dels mèrits al·legats (obligatori). Indicar-la: 
 
 
 
 
 

 altra documentació (potestativa). Indicar-la 

 
 
  

 
DECLARA que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, que reuneix les 
condicions exigides en les bases de la convocatòria d’aquest procés selectiu i que accepta les esmentades 
bases i SOL·LICITA ésser admès/essa a les proves selectives a les quals fa referència en aquesta instància. 
 
 
 

(signatura)  

        
Cerdanyola del Vallès, ____ de ________________ de ________   

 
PRESIDÈNCIA DE CERDANYOLA PROMOCIONS MUNICIPALS, SLU 
 

D’acord amb a Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es comunica a la persona interessada que 
les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat per al tractament titularitat de Cerdanyola Promocions Municipals, SLU. Els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podran exercitar per escrit a la seu social de la societat. 
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