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ANNEX III   
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS 
SELECTIU D'UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR AMB CARÀCTER 
TEMPORAL LA CONTRACTACIÓ DE MESTRES D’EDUCACIÓ D’ADULTS 
QUE HAN D’ANAR DESTINATS AL CEPA I A ALTRES NECESSITATS 
FORMATIVES QUE PUGUIN SORGIR, PER TREBALLAR AL MUNICIPI DE 
SANT JOSEP DE SA TALAIA.  

PERSONA SOL·LICITANT 

1r llinatge: 
2n llinatge: 
Nom: 
Document d'identitat: 
Data de naixement: 
Telèfon 1: 
Telèfon 2: 
Correu electrònic: 
Nacionalitat: 
Adreça: 
Núm.: 
Pis: 
Municipi: 
Província: 
Codi postal: 
Altres (polígon, nom de la casa, etc.): 
Grau discapacitat: 
Descripció: 
Adaptació que sol·licita: 

EXPÒS 

Que, vistes les bases de la convocatòria  d’una borsa de treball, de caràcter 
laboral, per cobrir, de manera temporal, la contractació de mestres d’educació 
d’adults que aniran destinats al CEPA Sant Antoni i a altres projectes formatius 
del territori, i que treballaran en el municipi de Sant Josep de sa Talaia segons 
les necessitats de contractació que poguessin sorgir, 

DECLARACIÓ JURADA 

Declar que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits a la base segona de la 
convocatòria i que són certes les dades que s'hi consignen 

DOCUMENTACIÓ QUE S'HI ADJUNTA 

(Marcau amb X la documentació que es presenta) 
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(  ) Còpia del document nacional d'identitat en vigor o en cas de no 
posseir nacionalitat espanyola, còpia del document oficial acreditatiu de la 
personalitat 
( ) Còpia de la titulació acadèmica requerida per prendre part en el 
procediment amb formació pedagògica i didàctica per exercir la professió 
en territori espanyol 
(  ) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen 
(  ) Acreditació del nivell de català exigit a la convocatòria  

ALTRES DADES 

SOL·LICIT 

Ésser admès/esa en el procediment selectiu 

 

Sant Josep de sa Talaia,   d                                        de 2022 

 

(Signatura) 

 

 

 

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT I CESSIÓ DE CV 

 

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, amb CIF P0704800B i adreça al carrer de Pere 
Escanellas, 33, Sant Josep de sa Talaia, 07830, Iles Balears, us informa que, d’acord amb el 
que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 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, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades i 
recollides en aquesta sol·licitud d’ocupació o curriculum vitae seran tractades sota la 
responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia amb la finalitat exclusiva de formar 
part en els processos de selecció de personal, borsa de treball i contractació que es duguin a 
terme. 

L’afectat atorga el seu consentiment per al tractament de les dades personals amb la finalitat 
anteriorment esmentada. En el supòsit de produir-se cap modificació de les dades personals, 
sol·licitam que ens ho comuniqueu per escrit amb l’única finalitat de mantenir actualitzada la 
sol·licitud d’ocupació o curriculum vitae. 

❏ El titular de les dades personals consent expressament i inequívocament que les dades 

personals es cedeixin a altres organitzacions interessades en determinats perfils de treball.  
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L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia garanteix el bon ús de la informació i, en especial, la 
plena confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades, així com el ple compliment 
de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

 

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, 
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia es compromet a respectar la confidencialitat en el 
tractament de les vostres dades personals, i us informa que podeu exercir els drets ARCOPOL 
(dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació) de les vostres dades 
personals mitjançant sol·licitud escrita, adjuntant-hi fotocòpia del DNI, dirigida a l’Ajuntament de 
Sant Josep de sa Talaia, amb domicili al carrer de Pere Escanellas, 12-16, Sant Josep de sa 
Talaia, 07830, Illes Balears, o bé a l’adreça electrònica del delegat de protecció de dades, 
giraom@yahoo.es. 

 

 

En/Na:  

DNI: 

 

................................................................., ............ d ..................................... de 20 ........... 

          

   (signatura) 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 
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