
ANEXO I (MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE)

D./Dª _____________________, con DNI núm. ________________, e domicilio para efectos de

notificación en ____________________________, teléfono nº

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

PRIMEIRO:

a) Que reúno os requisitos xerais desta convocatoria:

1) Ter a nacionalidade española ou atoparse comprendido no eido de aplicación do artigo

57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto

refundido da Lei do Estatuto Básico do Emprego Público.

2) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación

forzosa.

3) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do emprego a que se aspira,

non  padecendo enfermidade,  nin  estar  afectado  por  limitación  física  ou  psíquica

incompatible  co  desempeño  das  súas  funcións.  A persoa  que  resulte  seleccionada

aportará antes da sinatura do contrato certificación médica ou equivalente, acreditativa

de  non  padecer  enfermidade  ou  defecto  físico  que  impida  o  desempeño  das

correspondentes funcións (a non presentación con levará a perda do posto). No caso de

que  se  teña  condición  de  discapacitado/a,  a  súa  compatibilidade  acreditarase  coa

oportuna certificación.

4) Non ter  sido  separado mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera  das

administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades

autónomas, nin se atopar en estado de inhabilitación absoluta ou especial para empregos

ou  cargos  públicos  por  resolución  xudicial,  para  o  acceso  ao  corpo  ou  escala  de

funcionario,  ou para exercer  funcións  similares ás  que se desempeñaban no caso do

persoal laboral, do que fora separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro

estado, non estar inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción

disciplinaria ou equivalente que impida, no seu estado e nos mesmos termos, o acceso ao

emprego público.

5) Acreditación da posesión do nivel de idioma galego esixido nestas bases-CELGA 2. No

suposto de carecer desta acreditación, a persoa aspirante someterase obrigatoriamente á

proba de coñecemento do idioma galego segundo o establecido na cláusula segunda.



6)  Cumprir  os  requisitos  para  exercer  as  funcións  que  lle  poidan  ser  encomendadas,

conforme ao previsto regulamentariamente.

b) Que reúno os requisitos específicos desta convocatoria:

-Permiso conducir B.

SEGUNDO. Que reúne todas e cada unha das condicións esixidas nas bases que rixen o proceso de

selección de 1 Peón.

TERCEIRO. Que declara coñecer as bases xerais da convocatoria relativas a selección de persoal

laboral temporal, categoría 1 Peón.

_________________, _____ de ____________ de 20__

A/o solicitante,

Asdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PARADELA

De conformidade co establecido na normativa de protección de datos persoais, informámoslle que os datos persoais que
nos facilite, almacenaranse e tratarán coa finalidade de participar en procesos de selección e avaliación de persoal. A
tales efectos, Vd. expresamente consente e autoriza á realización de cantas probas de carácter profesional, sociolóxico,
psicolóxico e de aptitude sexan precisas para a determinación do seu perfil profesional. Estes datos, solicítanse en base
ao seu consentimento, necesario para poder ostentar a condición de candidato. Devandito consentimento entenderase
prestado en tanto non comunique por escrito a revogación do mesmo. Informámoslle que conservaremos os seus datos
durante un prazo máximo de dous anos. Así mesmo, comunicámoslle que o responsable do tratamento e destinatarios da
información  é  o  CONCELLO DE PARADELA,  onde poidan  xurdir  vacantes  que  se  axusten  ao  seu  perfil.  Pode
contactar co responsable do tratamento, para solicitar máis información sobre o tratamento dos seus datos, así como
exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación e oposición e revogación do
consentimento,  en  C/  Cabaleiros  de  Santiago,  15.  27611.  Paradela.  LUGO  ou  a  través  do  correo
dpd.concelloparadela@eidolocal.es


