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Convocatòria i Proves de Selecció de Personal 
Laboral per Conserge d’Escola, per Concurs 
Oposició   
  

A EMPLENAR PER L’Ajuntament   

  Nº Expedient   Nº Registre   

        

  
  
1. DADES DEL SOL·LICITANT   

Nom i Cognoms    DNI   

      

Adreça   

   

Codi Postal   Municipi   Província   

         

Telèfon   Mòbil   Fax    Email   

            

2. DADES DE NOTIFICACIÓ   

Persona a notificar:   Mitjà preferent de notificació   

o Sol·licitant   
o Representant   

o Notificació en Paper   
o Notificació Telemàtica   

  

3. EXPOSA   

   
PRIMER. Que en relació amb la convocatòria per a la provisió en propietat mitjançant el sistema de 
concurs oposició d’una plaça de Conserge d’Escola, conforme a les bases que es publiquen.   
   
SEGON. Que creu reunir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases referides a la data 
d’expiració del termini de presentació de la instància.   
   
TERCER. Que desitja participar a les proves.   

  

4. DOCUMENTACIÓ A APORTAR   

   
— Fotocòpia del DNI.   
— Justificant del pagament de dret d’examen.   
— Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin als efectes de valoració en la fase de concurs.   

  

5. SOL·LICITA   

   
Que s’admeti aquesta sol·licitud per a les proves de selecció de personal referenciada.   
   

  

6. AUTORITZCIÓ  

 
 
 
 

 

7. AVÍS LEGAL   

POLÍTICA DE PRIVADESA   
INFORMACIÓ ADDICIONAL (LEGITIMACIÓ Art. 6.1.i RGPD INTERÈS PÚBLIC)  

Autoritzo a l’Ajuntament de Falset per obtenir la documentació del Registre Central de 
delinqüents   sexuals. 
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Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?  
Responsable  
Identitat: Ajuntament de Falset [P4305600A]  
Adreça Postal: Plaça Quartera 41. Falset. 43730 Tarragona  
Telèfon: 977830057  
Correu electrònic: aj.falset@altanet.org  
Delegat de Protecció de Dades  
Dades de contacte: dpd@falset.org  
Amb quina finalitat tractem les seves dades?  
En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients 
administratius i les actuacions derivades d'ells.  
Per quant temps conservarem les seves dades?  
Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana 
la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. 
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.  
Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?  
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seves dades 
personals o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, el termini de 
conservació de les seves dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecto del tractament.  
Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot sol·licitar una rectificació del 
seu domicili, un canvi de nom, etc.)  
Els interessats té dret a la limitació del tractament, per a això deuran sol·licitar-ho al responsable, el qual deurà 
suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol·licitin la rectificació o la supressió de les seves dades, 
fins que es resolgui la seva sol·licitud.  
Els interessats podran exercir el dret de supressió (dret a l'oblit) sempre que es donin les circumstàncies 
enumerades en el RGPD.  
L'afectat pot exercir el dret a obtenir informació al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva 
situació personal, amb l'excepció del qual s'acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa 
de reclamacions.  
L'interessat tindrà dret a la portabilitat a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura 
mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el 
consentiment o s'efectuï per mitjans automatitzats  
Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles a 
la seu electrònica d'aquesta entitat o remetent a aquesta un escrit per correu postal.  
Tràmit electrònic (pot consultar per nom de tràmit en la següent url: http://falset.eadministracio.cat/dossier)  
Sol·licitud de Rectificació, Oposició o Cancel·lació dels Drets de Caràcter Personal  
Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública pels Ciutadans  
Quan puc exercir el dret de reclamació davant l'Autoritat de Control?  
Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, 
especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o bé accedint a la seva seu electrònica: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/— Les dades de caràcter personal que s’obtinguin de la seva 
sol·licitud s’incorporaran i es tractaran de forma confidencial en un fitxer propietat d’aquest Ajuntament.  

 
  

 

___________________, _____ de/d’ ___________ de 20__. 

 

El sol·licitant, 

 

Signatura: _____________________ 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE FALSET 


