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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS, PER A 

L’ESTABILITZACIÓ DE DINOU PLACES DE PERSONAL OPERARI (PERSONAL FIXE) 

 

S'han de presentar dos exemplars d'aquest imprès degudament emplenats a les oficines de l’Empresa 
Funerària Municipal, S.A. (en endavant, l’EFMSA) situades a Palma, Camí Jesús núm. 2, Primera Planta, de 
9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres. 
 

Llinatges: Nom: 

DNI: Data de naixement: 

Direcció: Localitat: Codi postal: 

Telèfon fix: Telèfon mòbil: 

Correu electrònic: 

 
Marqui amb una X els requisits indispensables per participar en el procés selectiu de la convocatòria 
a la qual vostè es presenta: 

□ Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir permís de 
residència o permís de treball en vigor en el moment de la incorporació a l'Empresa 

□ Tenir 18 anys d'edat complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. 

□ No sofrir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici 
de les funcions del treball a desenvolupar. 

□ No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels 
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera 
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre 
estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública. 

□ Certificat d’estar en possessió del curs bàsic de prevenció de riscs laborals, el curs de plataforma 
elevadora i carretó elevador. 

□ Estar en possessió del títol d'ensenyament secundari obligatori (ESO) o equivalent, o la qualificació 
professional SSC609_2 d'operacions en serveis funeraris del RO 1035/2011, de 15 de juliol, o equivalent o la 
qualificació professional SSC607_1 d'activitats funeràries i de manteniment en cementiris del RO 1035/2011, 
de 15 de juliol, o equivalent. 

□ Per als aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola, i del seu origen no es desprengui el 
coneixement de l'idioma espanyol, s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a 
llengua estrangera, regulat en l'RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud d'espanyol per a 
estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes, o mitjançant l'acreditació d'estar en possessió d'una 
titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la 
superació d'una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral 
i escrita en aquesta llengua. 

Signatura: 
 
 
 

Palma:  de  de 2022
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De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i lo establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i garantia dels drets digitals, s'informa del següent: Les dades que hi figuren en aquesta 
sol·licitud són recollides i tractades sota la responsabilitat de l’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, 
S.A., amb domicili a Camí Jesús, 2, 07011 Palma. Les dades són recollides amb la finalitat exclusiva 
de formar part en el procés de selecció de personal i de la contractació que es dugui a terme. 
Totes les dades són obligatòries i la negativa a proporcionar-les suposarà la impossibilitat de participar 
en el procés de selecció. Mitjançant l'acció expressa de presentació de titulacions per part de la 
persona sol·licitant s'entén prestat el consentiment perquè l’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, 
S.A. pugui tractar les dades personals que conté aquesta sol·licitud. Les dades proporcionades no es 
comunicaran a cap tercer i es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a 
la qual es varen sol·licitar, és a dir, fins a l'adjudicació del lloc de feina i, una vegada adjudicat, durant 
els temps necessari per complir les obligacions laborals, d'arxiu i documentació, de transparència 
o, en cas necessari, per determinar les possibles responsabilitats que puguin derivar d'aquesta finalitat 
i del tractament de les dades. En qualsevol cas, l’interessat pot exercitar els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, limitació o portabilitat per comunicació escrita en la seu de Camí Jesús, 2, 07011 
Palma, o posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de dades en  dpd@efm.es.  També te 
dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de dades. 
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