
 

SOLꞏLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 

INTERESSAT/DA 
Nom i cognoms  

NIF/NIE  Data naixement  

Adreça  

Població  Codi postal  

Correu electrònic  Tel. mòbil  
    

  Manifesto que vull rebre la notificació per mitjans electrònics. 1 

EXPOSO 
D’acord amb les bases i convocatòria aprovades per acord de la Junta de Govern Local de  
 , faig la declaració responsable següent: 

1. Reuneixo totes les condicions exigides per prendre part de la convocatòria. 
2. Les dades facilitades en aquesta instància i al currículum són certes. 
3. No pateixo cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions 

corresponents. 
4. No he estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la 

indemnitat sexual. 

Em comprometo a presentar la documentació original acreditativa dels requisits, si fos 
seleccionat/da quan sigui requerit/da a l’efecte. 

SOLꞏLICITO 
Ser admès/esa i poder participar en el procés de selecció de personal de direcció i 
coordinació del Casal d’Estiu         . 

 

DOCUMENTS QUE PRESENTO 2 
 Còpia del DNI 

 Graduat Escolar, ESO o similar 

 Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil o juvenil 

 Diploma de monitor/a d’activitats de lleure infantil o juvenil 

 CFGS Animació sociocultural i turística 

 CP de “Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil o juvenil” 

 CP de “Dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil” 

 Certificat de coneixement de nivell C1 de català 

 Currículum 

 Documents justificatius del mèrits alꞏlegats 
 Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals 
 

Lloc i data  

Signatura 
 

Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades del darrera. 3 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 



INFORMACIÓ 
 
1 Notificacions electròniques 
Si aquesta instància genera una notificació per part de l’Ajuntament, serà obligatòriament 
electrònica per a: 1. Les persones jurídiques. 2. Les entitats sense personalitat jurídica. 3. 
Les que exerceixin una activitat professional per la qual sigui requisit la colꞏlegiació 
obligatòria per als tràmits que realitzin en exercici d’aquest activitat professional. 4. Les que 
representin a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament. 
5. Els treballadors i les treballadores d’aquesta administració, d’acord amb l’art. 14 de la 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, en endavant LPACAP. Els requisits tècnics per rebre una notificació electrònica 
es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
2 Consulta de documentació que té l’administració 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar pot consultar i accedir a documents de les persones 
interessades, elaborats per qualsevol administració pública, preceptius per a la tramitació i 
resolució de l’expedient, fonamentant-se en l’article 6.1.e. del Reglament General de 
Protecció de Dades 2016/679: El tractament és necessari per al compliment d’una missió 
realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
Així mateix, d’acord amb l’article 28.3. de la LPACAP, l’ajuntament no requerirà a les 
persones interessades dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable o 
que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol administració. 
 
3 Política de protecció de dades 

Responsable del 
tractament 

Ajuntament de Malgrat de Mar 
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar) 
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat 
www.ajmalgrat.cat 

Dades de contacte 
delegat de protecció de 
dades 

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS 
LOCALS - Diputació de Barcelona. 
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.  
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona) 
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat  

Finalitat del tractament Tramitar la vostra solꞏlicitud. 
Base jurídica Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra solꞏlicitud. 

Destinataris 

Les vostres dades poden ser comunicades a d’altres 
organismes perquè ho exigeixi una normativa o perquè 
l’Ajuntament manté un conveni per a la resolució de la vostra 
solꞏlicitud. No seran transferides fora de la Unió Europea. 

Drets de les persones 

Podeu accedir a les vostres dades, solꞏlicitar-ne la rectificació o 
supressió, oposar-vos al tractament i solꞏlicitar-ne la limitació, 
enviant la vostra solꞏlicitud a l’adreça de l’Ajuntament o 
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat). 

Termini conservació de 
les dades 

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 

Reclamació 
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament, 
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans 
no electrònics. 
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