
 

 

 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE CANDIDATS PER UNA BORSA 
DE TREBALL D’AUXILIAR DE LLEURE, MONITOR DE LLEURE, DIRECTOR DE LLEURE I 

ESPECIALISTA ESPORTIU PER L’ÀREA D’ESPORTS  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Termini de presentació de sol·licituds del 02/06/2020 fins el 11/06/2020 

___________________________________________________________________________ 
Dades personals: 
 

DNI-NIF 
 

Primer Cognom Segon Cognom Nom 

Data de naixement 
 

Adreça: carrer i núm.  Sexe 
 H  D   

Municipi                 Codi Postal Província 

Telèfon mòbil Telèfon fix 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 a les bases generals i específiques. 
No es tindran en compte el mèrits i/o requisits al·legats però no acreditats tal com determinen les bases de la 
convocatòria. En tot cas, s’estarà al que disposa l’article 68 de la llei 19/2015, d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
ACCEPTO que qualsevol notificació pugui efectuar-se pels mitjans previstos a la llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud: 
 
Titulació mínima que s’adjunta: 
 

o Còpia títol sol·licitat 
 

o Certificat nivell b2 de Català 

o Còpia DNI 
 

o Còpia compulsada títols, certificats assistència a cursos, vida laboral, i altres.  

o Currículum 
 

o Altres 

 
Termini de presentació de sol·licituds: del 02/06/2020 fins el 11/06/2020 

 
 

Signatura del Sol·licitant: 
 
 
 
 
Mont-roig del Camp, ______ de _________________ de 2020 
 

 

 



 

 

 

Protecció de dades 
 
 

Com a titular de les dades de caràcter personal aportades consistents en el seu currículum vitae 

(CV) i/o documentació annexa a aquest, aportada i/o obtinguda a partir del present procés de 

selecció, i en virtut del que estableixen els articles 6, 7 , 13 i / o 14 del Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), vostè autoritza que els mateixos 

siguin captats i tractats en virtut del seu interès a participar en un procés de selecció de personal i 

sota la responsabilitat de ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES, a l’Av. de Reus, 27  

43300 MONT-ROIG DEL CAMP. 

 

En aquest sentit, ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES insisteix en el seu 

compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, agraint la seva confiança i garantint que 

aquestes es tractaran d'acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzades per l'entitat 

amb l'únic propòsit de donar el millor tractament a la candidatura proposada per a les següents 

finalitats: gestió del procés de selecció de candidats. 

 

Les dades seran conservades fins a la finalització del procediment de selecció al qual s'ha inscrit i 

fins a la prescripció de les accions legals que puguin derivar de l'obtenció d'aquests i no seran 

cedides a cap tercer. En cas d'oposar-se i no autoritzar la captació i el tractament, i/o l'absència de 

signatura del present document pel qual manifesta expressament el seu consentiment, no podrà 

participar en el nostre procés de selecció. Si ho desitja pot contactar amb el nostre Delegat de 

Protecció de Dades (DPD-DPO) i/o exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, 

limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit a ENTITAT PUBLICA 

EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES, a l’Av. de Reus, 27  43300 MONT-ROIG DEL CAMP o en la 

següent adreça de correu electrònic rgpd@nostreserveis.cat. En el cas que consideri que s'han 

vulnerat els seus drets també té dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control 

competent (en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades). 

 

Amb l'acceptació del contingut del present document i la signatura d'aquest, el candidat dona el 

seu CONSENTIMENT EXPLÍCIT per a la captació de les dades i el tractament a dalt esmentat, per 

als usos i finalitats descrits, segons les condicions exposades i sota l'estricte compliment de la 

normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 

 

Mont-roig del Camp,       de          de        Signatura: 

Nom:       

 
 
 

 
 

 

mailto:rgpd@nostreserveis.cat

