Ajuntament de Rodonyà
.............................................................................................., DNI ...............................,
amb
domicili
a
............................................................................
de..................................................,
amb
telèfon
............................
i
correu
electrònic
......................................................................
EXPOSO:
Que estic assabentat del Decret de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2022, d’obertura
d’un termini per a la presentació de sol·licituds per a la contractació laboral temporal a
temps complet, de màxima urgència, de dues persones cobradores per a la temporada
d’estiu 2022 de la piscina municipal de Riudecanyes.
Que compleixo tots i cadascun dels requisits establerts en l’esmentat Decret per poderne prendre part.
Que adjunto la documentació següent (original o compulsada):
DNI/NIE.
Currículum vitae.
Documentació acreditativa del nivell de català i, en el cas de persones
estrangeres, del nivell de castellà.
Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
o Titulacions oficials: títol o sol·licitud del mateix amb resguard del pagament
del dipòsit per a la seva obtenció.
o Cursos de formació: certificats de realització o superació dels mateixos,
signats pels òrgans competents per a la seva expedició.
o Experiència: vida laboral expedida per la Seguretat Social junt amb
contractes, nòmines o certificats de serveis prestats.
o Atur: Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO) o
certificat dels esmentats organismes, junt amb documentació acreditativa de
no estar donat d’alta a la Seguretat Social (per ex., vida laboral actualitzada
expedida per la Seguretat Social).
Altres (indicar):
En el cas de presentació telemàtica de còpies no compulsades de documents,
DECLARO RESPONSABLEMENT que es corresponen exactament amb la
documentació original en el meu poder, la qual em comprometo a aportar quan
l’Ajuntament així m’ho requereixi.
Per això, SOL·LICITO:
-

Que s’incorpori la meva sol·licitud al procediment selectiu per a la contractació.

Que se’m notifiqui preferentment per via electrònica, amb avís a la direcció de
correu electrònic exposada, tots els tràmits que se m’hagin de comunicar o notificar
relacionats amb el procediment, inclosa la resolució del mateix, les ofertes de treball i
contractacions.
Lloc i data:

(signatura)
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En cas que el sol·licitant sigui menor d’edat:
.........................................................................., amb DNI núm. .................................
pare/mare/tutor/a o representant legal de ......................................................................,
declaro responsablement que totes les dades incorporades en aquesta sol·licitud són
correctes i vàlides; que accepto les condicions del procediment de selecció regulat al
Decret de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2022 i dono el consentiment per a que hi
participi, i si s’escau, que sigui contractat laboralment per l’Ajuntament de Rodonyà com
a cobrador/a de la piscina municipal; i autoritzo la incorporació de les seves dades
personals a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per a la gestió específica de la
sol·licitud.

(Signatura del pare/mare/tutor/a o representant legal)

Informació bàsica sobre protecció de dades
El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest formulari és l’Alcaldia de l’Ajuntament de Rodonyà i el Delegat de
protecció de Dades és la Subunitat de Protecció de dades i Transparència de la Diputació de Tarragona. Les dades seran tractades amb
la finalitat de gestionar la seva sol·licitud.
La base jurídica del tractament és el compliment de tasques en interès públic i/o l'exercici de poders públics i/o el consentiment de
l'interessat i/o el compliment d'una obligació legal.
El destinatari de les dades és aquest Ajuntament. No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Podeu exercir en qualsevol
moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de limitació i oposició al seu tractament.
Al revers d’aquesta sol·licitud trobareu informació complerta sobre protecció de dades.

IL·LM. SR ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE RODONYÀ
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CONSULTA DE DOCUMENTS D'ALTRES ADMINISTRACIONS
No autoritzo l'Ajuntament de Rodonyà a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents
administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la
presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d'aquesta
tramitació.

CONSENTIMENT I DEURE D'INFORMAR SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Rodonyà és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens
faciliteu en aquesta sol·licitud, sent les seves dades de contacte: Plaça Major 1, 43812 Rodonyà (Tarragona); correu
electrònic: aj.rodonya@altanet.org; telèfon: 977 628 528. Igualment podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de
protecció de Dades, pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades personals i a l'exercici
dels vostres drets, sent les seves dades de contacte: C/ Pere Martell 2, 43001 Tarragona; correu electrònic:
sam.protecciodades@dipta.cat; telèfon: 977 296 699.
Les dades personals que faciliteu en aquesta sol·licitud seran tractades amb la finalitat de gestionar-la. No es prendran
decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.
La base jurídica del tractament és el consentiment de l'interessat.
En cas que la legitimació del consentiment provingui de la persona interessada, aquesta té dret a retirar el consentiment
atorgat en qualsevol moment.
La manca d'aportació de les referides dades tindrà els efectes no poder gestionar la vostra sol·licitud.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Rodonyà està tractant dades personals que li
concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les
dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin
necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l'art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de
les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.
Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les
dades personals que li afectin siguin objecte d'un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l'exercici
de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en que el tractament és necessari per la satisfacció
d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no
prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de l'interessat.
El termini de conservació de les dades es durà a terme de conformitat amb la normativa d'arxius i gestió documental.
Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria
donar compliment a la finalitat corresponent.
Si considereu que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una reclamació davant l'autoritat de
control, Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Consentiment:
Mitjançant aquesta signatura dono el meu consentiment exprés per tal que l'Alcaldia de l'Ajuntament de
Rodonyà, responsable del tractament, pugui tractar les meves dades personals d'acord amb la informació que
consta en aquest document.

Rodonyà, ....... de ....................................... de 20....
Signatura,

