Concello de Arbo

ANEXO I: SOLICITUDE DO INTERESADO/A
DATOS DO INTERESADO
Nome e Apelidos

NIF

DATOS DO REPRESENTANTE
Tipo de persoa
Física
Xurídica
Nome e Apelidos/Razón Social

NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

A Administración Pública verificará a identidade dos interesados no procedemento administrativo,
mediante a comprobación do seu nome e apelidos ou denominación ou razón social, segundo
corresponda, que consten no Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo
equivalente.
Os interesados poderán identificarse dixitalmente ante as Administracións Públicas a través dos
sistemas establecidos conforme ao artigo 9.2 da Lei 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaracións responsables ou comunicacións, interpoñer recursos,
desistir de accións e renunciar aos dereitos en nome doutra persoa, deberá acreditarse a
representación, de conformidade co indicado no artigo 5 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Medio de Notificación
Notificación electrónica: a través do Sistema de notificación electrónica da sede electrónica do
Concello de Arbo(https://concellodearbo.sedelectronica.gal) Só poderá acceder a notificación co
certificado electrónico asociado ao DNI da persoa indicada.
Notificación postal
Enderezo electrónico habilitado:
Enderezo postal:
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móbil

Provincia

Fax

Correo electrónico
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DATOS DA CONVOCATORIA
Denominación da Praza

Clase de persoal

Grupo/Subgrupo

Data BOP/BOE

Discapacidade

Titulación esixida

Quenda

Adaptación Solicitada

Si

Non

Porcentaxe %

Motivo

DOCUMENTACIÓN (ESIXIDAS POLAS BASES) ACHEGAS OU PRESENTADA
CON ANTERIORIDADE
Datos
de
presentados

Documentos:

localización

Data
de Número
presentación
rexistro

de

documentos

de Ref. do expediente

DNI / NIE / Pasaporte
Titulación requirida
Acreditación do coñecemento da lingua galega
Acreditación
recoñecido

do

grao

de

discapacidade

Outros (Indicar):
Outros (Indicar):
Outros (Indicar):

LINGUA DAS PROBAS
Galego

xa

Castelán

OBXECTO DA SOLICITUDE
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EXPÓN
Que, á vista da convocatoria anunciada no Boletín Oficial do Estado de data 24 de maio de 2021, e
ás bases publicadas no Boletín Oficial da Provincia, co número 59, de data 29 de marzo de 2021,
en

relación

coa

convocatoria

para

a

selección

dunha

praza

de

______________________________________________.
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE


Ter a nacionalidade española [o algunha outra que, conforme ao disposto no artigo 52 da
Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego
público].



Estar en posesión da titulación exixida ou estar en condicións de obtela.



Non haber sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha
Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades
autónomas, nin

estar

en situación de inhabilitación

absoluta ou

especial para o

desenvolvemento de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratara
de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do que a persoa fose separada ou
inhabilitada. No caso do persoal laboral, non haber sido despedido mediante expediente
disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou
estatutarios das comunidades autónomas, ni atoparse na situación de inhabilitación.
absoluta ou especial para o desenvolvemento de empregos ou cargos públicos por
resolución xudicial, cando se tratara de acceder á mesma categoría profesional á que se
pertencía.
No caso de nacionais doutros estados, no estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin
haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de
procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores


Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación



Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o

forzosa.
desenvolvemento das correspondentes funcións ou tarefas.


Posuír todos os demais requisitos esixidos nas bases do proceso de selección para acceder á
referida praza.

Por todo isto, SOLICITO que, de conformidade co disposto nos artigos 49, 50 e 52 da Lei 2/2015, de
29 de abril, de emprego público de Galicia, en concordancia co disposto nos artigos 55 e 56 do texto
refundido da Lei de Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo
5/2015, de 30 de outubro, se admita esta solicitude para o proceso de selección de persoal laboral
referenciado.
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Deber de informar aos interesados sobre a protección de datos
Son informado de que este Concello vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na
documentación que a acompaña para a tramitación e xestión de expedientes administrativos.
Responsable

Concello de Arbo

Finalidade Principal

Tramitación,

xestión

de

expedientes

administrativos

e

actuacións administrativas derivadas destes.
Lexitimación

Cumprimento dunha misión realizada de interese público ou
no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do
tratamento

Destinatarios

Os datos cederanse só entre administración públicas.

Dereitos

Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como
calquera outros dereitos que lles correspondan, tal e como se
explica na información adicional

DATA E SINATURA
DECLARO baixo a miña responsabilidade que os datos facilitados son certos, que coñece e acepta as
bases da convocatoria, e que reúne todas e cada unha das condicións esixidas nas mesmas para
concorrer ás probas selectivas, comprometéndose a entregar a documentación requirida nas bases.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
O solicitante,
Asdo.: _________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARBO.
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