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d’Informadors/es d’Informadors/es d’Informadors/es d’Informadors/es 
Turístics/iquesTurístics/iquesTurístics/iquesTurístics/iques    

    DADES DE LA CONVOCADADES DE LA CONVOCADADES DE LA CONVOCADADES DE LA CONVOCATÒRIATÒRIATÒRIATÒRIA    
BORSA DE TREBALL BORSA DE TREBALL BORSA DE TREBALL BORSA DE TREBALL D’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/IQUESD’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/IQUESD’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/IQUESD’INFORMADORS/ES TURÍSTICS/IQUES    

BOPT de data 31/05/2019                                      DOGC núm.  7886, de data 30/05/2019           
 
Termini presentació sol·licituds:  Termini presentació sol·licituds:  Termini presentació sol·licituds:  Termini presentació sol·licituds:  Des delDes delDes delDes del    01010101////00006666/201/201/201/2019999    fins al fins al fins al fins al 11112222////00006666/201/201/201/2019999 
 
DADES PERSONALSDADES PERSONALSDADES PERSONALSDADES PERSONALS    
DNI-NIE-Passaport 
 

Primer cognom Segon cognom Nom 

Data de naixement 
 

Adreça: carrer i núm.  Sexe 
 H o  D o   

Municipi                 Codi Postal Província 

Telèfon mòbil Telèfon amb prefix Correu electrònic 

 
Com a persona interessada demano ser admesa a la convocatòria a què es refereix aquesta 
sol·licitud i declaro que són certes totes i cadascuna de les dades que s'hi consignen i que 
compleixo les condicions exigides per treballar a l'Administració pública i les assenyalades 
especialment en les bases generals  

 
o   Document Nacional d’Identitat o passaport, o en cas de no tenir nacionalitat espanyola, 
document oficial acreditatiu de la nacionalitat.  
 
o   Adjunto justificant acreditatiu dels drets d’examen (32,00.-€).  
 
o   Coneixements d’Idiomes: Especificar quins i nivell:  
 
 

 
 

 
o   Carnet de conduir A1, A2, A i B (i vehicle propi).  
 
o  Currículum vitae actualitzat. 
 
Autoritzo expressament a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a realitzar les comprovacions 
pertinents sobre els següents documents: 
 
o  Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual i d’antecedents penals. 
 
o  Titulació mínima exigida.    
 
o  L’Ajuntament ja disposa de la documentació: __________________________________________ 
     I que es va aportar pel procés: _________________________________________________ 
     A data: ________________________ 
 
_________________________________________ 
(Localitat i data)       Signatura 
 
Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

            SISISISI        NONONONO    
Demano que se m'eximeixi de fer la prova de llengua catalana, perquè posseeixoDemano que se m'eximeixi de fer la prova de llengua catalana, perquè posseeixoDemano que se m'eximeixi de fer la prova de llengua catalana, perquè posseeixoDemano que se m'eximeixi de fer la prova de llengua catalana, perquè posseeixo    el el el el 
nivellnivellnivellnivell    de suficiènciade suficiènciade suficiènciade suficiència    “B“B“B“B",",",",    per la qual cosa aporto el títol deper la qual cosa aporto el títol deper la qual cosa aporto el títol deper la qual cosa aporto el títol de    ........................................................................................................................................................................        

        



  

   

 
Mitjançant la signatura d’aquest document i, sota la seva responsabilitat, l’usuari dóna conformitat que totes les dades 
introduïdes són certes. 
 
En virtut de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem de les següents polítiques de privadesa: 
 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens 
faciliteu en aquesta sol·licitud. Les dades personals que faciliteu en aquesta sol·licitud seran tractades amb la finalitat 
de gestionar-la. Les dades facilitades es conservaran a efectes històrics, estadístics i científics, i quan ja no siguin 
necessàries per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la destrucció total 
de les dades personals. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. 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, i/o l'interès legítim del responsable, i/o l'interès legítim d’un tercer. 
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 Mont-roig del Camp està tractant dades personals que 
el 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, al fet que les dades personals que l’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. 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. 
 
He estat informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en documentació que 
l’acompanya per a la realització d’actuacions administratives. 
 
Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya puguin 
ser utilitzats per a l’enviament d’informació d’interès general. 
 
Presto el meu consentiment perquè l’entitat realitzi les consultes de les dades del sol·licitant/representant a través de 
les plataformes d’intermediació de dades i serveis interoperables. 
 


