AL·LEGACIONS PER SER MEMBRE D’UNA MESA ELECTORAL
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT (Cal acreditar representació)
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment.
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2. ANTECEDENTS / EXPOSO
He estat nomenat com a membre d’una mesa electoral el proper dia :
DISTRICTE

SECCIÓ

MESA

I002-N3-PDP-V001

UT: RI - SECRETARIA

però concorre la següent causa d’impediment i excusa justificada que m’impedeix el desenvolupament del càrrec:
Tenir entre 65 i 70 anys.
Trobar-se en situació de discapacitat legalment reconeguda.
Trobar-se en situació d’Incapacitat temporal per treballar.
Estar embarassada a partir dels 6 mesos d’embaràs o en període de baixa per maternitat.
Estar en període de lactància fins als nou mesos del fill/a.
Tenir al càrrec la cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de 8 anys o de persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial.
Tenir al càrrec la cura directa i contínua d’un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat que per raons d’edat,
accident o malaltia no es pot valer per si mateix.
Ser progenitor de menors de 14 anys quan s’acrediti que l’altre progenitor no pot ocupar-se del menor durant la
jornada electoral, i sense que hi hagi ascendents o altres fills majors que puguin fer-ho.
Haver de prestar durant la jornada electoral serveis essencials de la comunitat de vital importància, com els de
caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil, bombers, etc.
Altres:

3. SOL·LICITO

Es tingui en compte la meva al·legació .

4. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA
DNI/NIF del sol·licitant.

Tordera,
de/d’
Signatura del sol·licitant,

de
Signatura del representant,

 Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al revers.
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INFORMACIÓ DEL SERVEI DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 1
L'acceptació comportarà el consentiment de l'interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes
jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.
La informació d’accés a la notificació i dels requisits tècnics la podeu consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament:
https://www.seu-e.cat/web/tordera/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/notificacions-electroniques
D’acord amb l’Art. 14 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar
qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents: a) Les persones jurídiques. b) Les entitats
sense personalitat jurídica. c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació
obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat
professional esmentada. d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb
l’Administració. e) Els empleats de les administracions públiques.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 2
Responsable del tractament:
Finalitat del tractament:
Termini de conservació:

Base jurídica del tractament:

Destinataris:

Drets de les persones:

Informació addicional:

Ajuntament de Tordera . Plaça de l’Església 2 . 08490 Tordera .
Telèfon 937643717 . Correu electrònic: tordera@tordera.cat . Web: tordera.cat
La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment
administratiu i d’arxiu històric.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’aplicació de la Instrucció 6/2011, de
28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei orgànica del
Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de
President i Vocal de les Meses electorals.
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del
tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es
reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu
quan us siguin requerides.
Les vostres dades es comunicaran a la Junta Electoral.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de
Tordera, o mitjançant la seu electrònica www.seu-e.cat/web/tordera/
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció
de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la
seva web o per mitjans no electrònics.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de
l’Ajuntament
de
Tordera
https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/govern-obert-itransparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/informacio-de-proteccio-de-dades-185
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