
AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL per a la realització de
proves o exercicis de forma virtual dins el “Procés selectiu  per a constituir una borsa de treball
d’administratius/ves de l’Ajuntament de Salt”

Jo,_________________________________, amb document d’identitat núm. _________________

1) Autoritzo a l’Ajuntament de Salt que, durant la realització de la prova de coneixements teòrics i
l’entrevista personal que formen part d’aquest procés selectiu, es realitzin captures de la meva
imatge.

2) Autoritzo a l’Ajuntament de Salt la gravació de la realització de les proves mitjançant eines i/o
plataformes virtuals (MOODLE i ZOOM).

3) He estat informat del CARÀCTER VOLUNTARI de realitzar les proves selectives de forma no
presencial amb gravació i captures d’imatge, així com que disposo també de l’opció de fer les
mateixes  proves  de  forma  presencial.  Restarà  sota  la  meva  responsabilitat  el  correcte
funcionament dels aparells i de l’accés a Internet que utilitzi durant la realització de la prova.

4) He estat informat de la manera en què es duran a terme les proves de forma virtual així com del
tractament que se’n farà de les meves dades personals.

5)  Amb la signatura d’aquest  document manifesto la  meva conformitat  de realitzar  les proves
descrites al punt 1. de forma virtual.

DATA I SIGNATURA DEL CONSENTIMENT:

.........................., .........d’abril de 2021   
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INDICACIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE FORMA VIRTUAL

Instruccions:

Per a optar a fer les proves de forma virtual, caldrà presentar el document “AUTORITZACIÓ DE
CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL per a la realització de proves o exercicis de
forma virtual dins el Procés selectiu  per a constituir una borsa de treball d’administratius/ves de
l’Ajuntament  de Salt” degudament omplert  i  signat  dins del  termini  establert.  Si  es disposa de
signatura electrònica, es podrà presentar el document per correu electrònic a personal@salt.cat o
bé per registre d’entrada. En cas de no disposar de signatura electrònica, caldrà presentar aquest
document pel registre d’entrada, preferentment per forma telemàtica.

Un cop finalitzat el termini de sol·licitud per a realitzar la prova de manera virtual, els aspirants que
s’hagin acollit  a aquesta modalitat rebran un correu de confirmació amb les dades necessàries
d’accés i registre a la plataforma Moodle (enllaç d’accés, usuari i contrasenya,...).

Està previst  fer  amb anterioritat  un simulacre per tal  que els aspirants puguin verificar  el  bon
funcionament dels aparells que utilitzaran durant el dia de la prova.

El dia abans del simulacre i de les proves del procés selectiu, s’enviarà un correu electrònic amb
l’enllaç per accedir a la plataforma Zoom (les dates concretes d’aquest simulacre i de les proves
s’especificaran al decret d’admesos i exclosos definitiu).

Abans de l’inici de la prova els aspirants hauran d’ensenyar el DNI a les persones encarregades
de la supervisió.

Durant  la  realització del  simulacre i  de les  proves els  aspirants hauran d’estar  connectats  de
manera simultània a les plataformes Moodle i Zoom. Caldrà que disposin d’una càmera frontal (pot
ser la de l’ordinador amb què realitzin l’examen) i d’una altra càmera amb perspectiva lateral (pot
ser la d’un telèfon mòbil). Sortir de la reunió virtual o la desconnexió de qualsevol de les dues
càmeres durant la realització de les proves del procés selectiu, suposarà l’expulsió de l’aspirant
del procés selectiu.

Què necessito per poder realitzar la prova online?

1. ESPAI ADEQUAT: Disposar d’un entorn físic còmode, amb bona il·luminació i privat. No hi
ha  d’haver  elements  que  puguin  distorsionar  la  teva  imatge,  ni  objectes  no  permesos
durant la realització de la prova (apunts, llibres...). No es poden produir interrupcions de
terceres persones que afectin la realització de la prova ni la captació d'imatges, atès que la
captació d'imatges es refereix a tu mateix en la condició d'aspirant avaluat.

2. Disposar de telèfon mòbil propi amb accés a internet i d’ordinador amb càmera (caldrà que
la teva imatge es visualitzi dins del marc, al centre de la pantalla).

3. Consentir  la  captura  i/o  gravació  d’imatges  durant  la  prova  així  com  la  realització  de
captures de pantalles aleatòries vinculades al terminal amb el que es realitza la prova, amb
la única finalitat de supervisar la correcta execució.

4. Omplir i signar el formulari en relació a l’execució de la prova i a la protecció de dades.
5. Caldrà registrar-se a la plataforma habilitada per a la realització de les proves (Moodle) i

realitzar el simulacre de prova, el dia que s’indica al decret d’admesos i exclosos definitiu,
per a poder verificar que es disposa de mitjans adients per a realitzar aquesta prova online.
En cas de no realitzar el simulacre, l’aspirant haurà de realitzar la prova de forma
presencial.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 Les dades que es capten durant la realització de la prova virtual es tracten amb la finalitat de
verificar la identitat de l'aspirant en la realització de la prova durant l'avaluació remota.

 Les dades personals que es capten són tractades per l’Ajuntament de Salt per a la finalitat que
s'ha indicat durant el termini de tres (3) mesos, a comptar des de l'acabament de les proves
virtuals. Un cop ha transcorregut aquest període, les dades s'eliminen.

 La legitimació per al tractament de les dades personals és el compliment d’una obligació legal.
 Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui en compliment d’una obligació legal.
 Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació adreçant-

se a l’Ajuntament de Salt Pl. Lluís Companys, 1, 17190- Salt. Hi heu d'adjuntar una fotocòpia
del DNI o un document que acrediti la vostra identitat.

 Sens  perjudici  de  l'exercici  dels  vostres  drets  davant  del  responsable  del  tractament,  en
qualsevol  moment  podeu  presentar  una  reclamació  davant  de  l'autoritat  competent  per
defensar  els  vostres  drets  en  matèria  de  protecció  de  dades  mitjançant  la  pàgina  web
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/index.html

Més informació a:

https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-itransparencia/informacioinstitucional-i-
organitzativa/informacio-institucional/proteccio-de-dades-192

Conformement amb el que estableixen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades  personals  i  garantia  dels  drets  digitals,  i  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 pel qual es deroga la
Directiva  95/46/CE,  us  informem que les  vostres  dades  personals  es  tracten amb la  màxima
confidencialitat,  d'acord amb la  normativa vigent  en matèria  de protecció de dades i  amb les
condicions que s'especifiquen.
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