
ANNEX 1 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
PER A UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG/NA D’EDUCACIÓ A L’AJUNTAMENT 
DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES (GRUP A2-19) (exp. núm. 01/2020) 

 
INTERESSAT  

Nom i Cognoms:  

DNI:  

Adreça electrònica:  

Mòbil:  Telèfon fix:  

 
REPRESENTANT  

Nom i Cognoms:  

DNI:  

Adreça electrònica:  

Mòbil:  Telèfon fix:  

 
ADREÇA DE NOTIFICACIÓ:  

Població:  Codi Postal: 

 
S’adjunta: 
 
 

E X P O S O 
 
Que vista la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a una plaça de 
TÈCNIC/A MIG/TJA D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT A CASTELLÓ D’EMPÚRIES 
(GRUP A2-19), manifesto que accepto la normativa que regeix aquesta convocatòria i 
reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits abans exposats. 
 
Que DECLARO sota jurament que no he estat inhabilitat per a l’exercici de les funcions 
públiques, ni he estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari del servei de cap 
administració pública i que no pateixo cap malaltia ni estic afectat per cap impediment 
físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la plaça a 
proveir. 
 
Per tot l’exposat: 
 
SOL·LICITO ser admès/admesa en l’esmentada convocatòria. 
 
Castelló d’Empúries, .......... de ...................... de ........... 

 
 
 
 
Signatura 
 
 
 
Il·ltre Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades: 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 
us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al tractament: 
Processos Selectius 



 
Responsable del 
tractament: 

Ajuntament de Castelló d’Empúries. Pl. Joc de la Pilota, 1 17486 Castelló 
d’Empúries 

Finalitat del tractament: Gestió d'expedients relatius als processos de provisió i selecció de 
personal (temporal i/o definitiu) 

Legitimació: El tractament és necessari per al compliment de les finalitats atribuïdes 
a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (art 6 RGPD). També per al 
compliment d'una relació contractual o precontractual 

Persones destinatàries: Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal 
Termini de conservació de 
les dades: 

Un cop gestionat el tràmit es conservaran com a part del procediment 
administratiu el termini que indiqui la legislació vigent 

Drets de les persones 
interessades: 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-
vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra 
sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a 
ajuntament@castello.cat (art 15 a 22 RGPD) 

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades al web municipal 

 
Consentiment per al tractament de dades: 
 
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat 
esmentada 
 

SI X 
NO  

 
Signatura 
 
 
 
 
Castelló d’Empúries, ......... de ............ de 2020 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 


