
 
 

INSTÀNCIA DE 
CANDIDATURES 

PER A JOAN I JOANA DE LA 
REVETLLA DE SANT JOAN 

 

 

 

  
 

Dades de l'interessat/da 

Nom i cognoms: NIF/NIE: 

Adreça: Població:   L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ Codi Postal:   43440 

Telèfon: Correu electrònic: 

EXPOSO 

 

Que havent vist l’anunci de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, en què cerquen a les persones de més edat del municipi amb el 
nom de Joan o Joana, per a encendre el peveter de la Flama del Canigó durant la revetlla de Sant Joan. 

SOL·LICITO 

Que es tingui en compte la meva candidatura com a persona de més edat, anomenada Joan o Joana, i en cas de ser-ho entre tots 
els sol·licitants, ser escollit per a realitzar l’encesa del peveter de la Flama del Canigó a l’Espluga de Francolí. 

 
 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR: 

 
   1.- Fotocòpia del DNI. 

 
 

ADREÇA D'ENVIAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ:  

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA - OAC 

AJUNTAMENT DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ - Plaça de la  Vila, 1. CP 43440, L'Espluga de Francolí 

O bé a través de la seu electronica de l’ajuntament adjuntant aquest formulari i documentació annexa a la instància genèrica. 

 
 

SÍ NO (Marqueu el que correspongui) Accepto com a mitjà preferent per a rebre les respostes i\o notificacions de les 

resolucions , que es derivin d’aquesta sol·licitud la notificació electrònica. 

Protecció de dades 
 

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades 
personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació: Responsable: AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ – Plaça de la Vila, nº1, 43440, L’Espluga de 
Francolí (Tarragona). Delegat de Protecció de Dades: dpd@esplugadefrancoli.cat Finalitat: Gestionar la vostra sol·licitud. Legitimació: El compliment d’una obligació 
legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable. Conservació: Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la 
finalitat mencionada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxiu aplicable. Destinataris: Les seves dades no seran comunicades a tercers Drets: Les 
persones sol·licitants poden revocar el consentiment, exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al 
registre de la Plaça de la Vila, nº1, 43440, L’Espluga de Francolí (Tarragona) o al Delegat de Protecció de Dades a dpd@esplugadefrancoli.cat. Cal adjuntar-hi una 
fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda. Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). 

 

El sol·licitant es responsabilitza de la veracitat de les dades comunicades i dels documents que presenta. 

 
 

Data: Signatura del sol·licitant: 
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