INSTANCIA SELECCIÓ CÀRRECS AL JUTJAT DE PAU
Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

DADES DEL SOL·LICITANT*:
NOM:
1er COGNOM:
RAO SOCIAL:
DNI o NIF
NIE
Passaport

2on COGNOM:
Núm. DOCUMENT:

DADES DEL REPRESENTANT
NOM:
1er COGNOM:
RAO SOCIAL:
DNI o NIF
NIE
Passaport Núm. DOCUMENT:

2on COGNOM:

MITJA DE NOTIFICACIÓ*:
Notificació en paper
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS EN PAPER*:
DOMICILI:
PROVINCIA:
MUNICIPI:

CODI POSTAL:

Notificació electrònica
La notificació electrònica es practicarà mitjançant compareixença a la seu electrònica de l’Ajuntament. Addicionalment,
els interessats podran indicar l’adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic amb la finalitat de rebre un avis del
enviament o posada a disposició de la notificació electrònica.

DADES A EFECTES D’AVÍS DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
Adreça electrònica:
Telf. mòbil:
EXPOSO

Que llegit l’anunci publicat al BOP de Tarragona núm. 7929 de data 14/09/2022, pel qual es convoca el
procediment per a la designació de Jutge/ssa de Pau substitut/a al jutjat de pau de Camarles.
Que és la meva voluntat ocupar el càrrec de Jutge/ssa de Pau substitut/a del municipi.
Així mateix DECLARO QUE no incorro en cap de les incompatibilitats i prohibicions que estableixen els
articles 389 al 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

Ajuntament de Camarles | Carrer Vint núm. 20 | Tel. 470007 | ajuntament@camarles.cat
Informació sobre protecció de dades. En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades
siguin incorporades en un fitxer denominat “INSTÀNCIES” responsabilitat de AJUNTAMENT DE CAMARLES, i seu social al Carrer Vint 20 , 43894 Camarles (TARRAGONA).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades
sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposarse, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al Carrer Vint 20 , 43894 Camarles (TARRAGONA) o bé per correu electrònic a:
ajuntament@camarles.cat

SOL·LICITO
Que el Ple de l’Ajuntament tingui en consideració la meva candidatura per ocupar el càrrec de Jutge/ssa
de Pau substitut/a del jutjat de pau de Camarles per al proper període de quatre anys.

DOCUMENTACIÓ/DADES REQUERIDA:
1. Curriculum Vitae
M’oposo a que l’Ajuntament accedeixi electrònicament als meus documents/dades, mitjançant les xarxes
corporatives o consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats
per la qual cosa presento els documents que es relacionen a continuació i que formen part de la
documentació requerida.
1. ....
2. ....
3. .....
En cas de no oposar-me, NO aporto la documentació/dades amb indicació de l’òrgan davant el que ho vaig
presentar i la data de presentació:
DOCUMENTS/DADES
REQUERIDES
1.
2.
3.
4.
...

APORTO
(marqueu amb X)

NO APORTO amb indicació de l’òrgan davant el que es
va presentar i la data de presentació
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable
Aquest ens local
Finalitat
Designació jutge/essa de pau
Drets
Informació
addicional

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les quan correspongui, oposar-se al
tractament, sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, si s’escau.
Trobareu més informació en el catàleg de serveis de l’ens local

l·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de CAMARLES

Ajuntament de Camarles | Carrer Vint núm. 20 | Tel. 470007 | ajuntament@camarles.cat
Informació sobre protecció de dades. En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades
siguin incorporades en un fitxer denominat “INSTÀNCIES” responsabilitat de AJUNTAMENT DE CAMARLES, i seu social al Carrer Vint 20 , 43894 Camarles (TARRAGONA).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades
sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposarse, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al Carrer Vint 20 , 43894 Camarles (TARRAGONA) o bé per correu electrònic a:
ajuntament@camarles.cat

