
 
 

Registre d'Entrada: 
 

 
  

 

 
Sant Joan d’Alacant,                     de                             de 20 

SR. ALCALDE – PRESIDENT  DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT   
                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

 

Signa pare / mare o tutor/a legal. 
 

Horari que sol·licita (només una opció):                          Matí                              Vesprada 

 Nom i Cognoms de l'ALUMNE/A: 
Data de Naixement: 
Domicili: 
Correu electrònic: 

  Telèfons de contacte (imprescindible dos): 
  Nom i Cognoms del Pare:

 
  Horari Laboral: 
  Nom i Cognoms de la Mare: 
 Horari Laboral: 
 

      Curs:  Col·legi: 

 
 
 

                                                                SOLꞏLICITUD   PLAÇA 

                    " PROGRAMA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL " 

 
 Horari extraordinari ** (veure nota)                                 Juny                               Setembre   
El/a alumne/a presenta necessitats                                     SI                                     NO 

   educatives especials: 
 
   En cas de necessitats educatives especials hauran de posar-se en contacte amb la 
 
   Regidoria d'Educació. 
 
    TOTS ELS APARTATS DE LA SOL·LICITUD HAN D'ESTAR DEGUDAMENT  
 
    JUSTIFICATS. 
 

Conec i accepte les condicions per la qual es regeix el funcionament del Programa de  
Conciliació de la vida familiar i laboral. 

        
       NOTA: Emplenar una inscripció per menor. 
 

      La realització del servei de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral queda supeditat a les  
      instruccions que en el seu moment publique la Conselleria de Sanitat en relació al COVID-19. 

 
** NOTA: De manera excepcional, els progenitors que justifiquen la seua necessitat per motius laborals al juny i/o  
    setembre, podran fer ús del servei de conciliació al matí i a la vesprada. 
    Per a això, hauran d'acreditar que en l'horari en el qual faran ús del servei es troben treballant, no estan  
    gaudint de les seues vacances ni tenen jornada reduïda, adjuntant la documentació necessària. 
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  CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.  En compliment del que es disposa  en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de 
 desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,  l'informem, en relació amb el tractament de  
 les dades personals que ens facilita en aquest document, el següent: 
 
a) RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Les dades personals citades seran integrats en fitxers de titularitat municipal    
    el responsable de la qual és l'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT  (CIF: P0311900E). Domicili: Plaça 

     d'Espanya, , 1 . CP 03550.  Tel: 96 565 32 45. 

b) DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@santjoandalacant.es.  

c) NECESSITAT: Les dades abans citades són necessaris per a l'adequat manteniment, desenvolupament, compliment i 
control de la prestació dels serveis que vosté demanda o que les lleis estableixen de prestació municipal obligatòria. Això 
pot  implicar  el  deure municipal de complir amb determinades obligacions legals  (exemple:  comunicar les seues dades       
personals a les  Administracions  públiques competents).  La  legitimació general de  l'Ajuntament  per a l'obtenció de les       
seues dades personals està continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Reguladora del Procediment Administratiu Comú. 
No  facilitar  les  dades  personals  sol·licitades  en  el  present document podrà implicar el requeriment municipal perquè         
esmene tal situació. La falta d'esmena podrà implicar: 

-  En cas de serveis demandats per vosté: l'arxiu  de la seua sol·licitud. 

-    En cas de serveis de prestació obligatòria: l'actuació municipal subsidiària per a l'obtenció de la informació. 

 

d) CONSENTIMENT: Pot revocar el seu consentiment al tractament de les seues dades personals en qualsevol moment,   

notificant-lo per escrit a l'Ajuntament.  Excepció: quan aquest tractament siga necessari per exigències de les  normes       

aplicables al servei sol·licitat o aquest siga de prestació obligatòria. 
 
e

 
)  CONSERVACIÓ: Les dades personals que ens proporciona es conservaran  durant el termini de vigència de la relació 

derivada del servei sol·licitat o de prestació obligatòria, així com per al compliment de les obligacions legals que deriven  
d'aquest. 
 

f)   DRETS: En qualsevol moment pot sol·licitar-nos l'accés  a les seues dades personals, la seua rectificació o supressió,    
oposar-se al seu tractament o sol·licitar la limitació d'aquest, així com exercir el seu dret a la portabilitat dels dades            
personals. Per a l'exercici d'aquests drets, haurà d'enviar sol·licitud escrita dirigida a l'Ajuntament (Plaça d'Espanya  1.          
C.P.03550 -  Sant  Joan  d'Alacant;  Seu Electrònica:  https://santjoandalacant.sedelectronica.es).  Té així mateix dret a      
presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( C/ Jorge  Juan, 6.   28001 

 
- Madrid;  Seu Electrònica: www.agdp.es )  o posar-se en contacte amb el nostre delegat en dpd@santjoandalacant.es . 

g) ALTRES QÜESTIONS: No es preveu l'existència de decisions automatitzades o elaboració de perfils a conseqüència de 
les dades personals facilitades ni la seua transferència a tercers països". 
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SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT  

 • En cas de divorci, la sentència o el conveni regulador.  

DOCUMENTACIÓ A APORTAR : 

• Certificat Laboral (amb una antiguitat màxima de 3 mesos a la data de presentació sol·licitud) emés per l'empresa  
   corresponent del pare i de la mare, especificant horari d'entrada i eixida.  

• En la modalitat de contracte temporal, haurà d'especificar data de finalització del contracte. 
• En la Modalitat de torns rotatius s'especificarà l'horari de la jornada laboral, mitjançant el lliurament dels quadrants   
   mensuals. 
• Per a fer un bon ús del servei, al llarg del curs, es podrà tornar a sol·licitar els certificats laborals pertinents. 
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