
Declaració responsable de presa de possessió en processos de selecció

Dades de la persona interessada                  
Cognoms, Nom (*)                DNI / NIE / Passaport (*)

    

Lloc de treball per al que s’ha proposat el seu nomenament (*)

En nom propi i als efectes d’acreditar que compleixo amb  les condicions per al meu nomenament, 
declaro sota la meva responsabilitat 

No he estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni he estat inhabilitat/da per 
condemna penal per exercir càrrecs públics

No concorro en cap causa d’incompatibilitat, d’acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 21 de novembre, de la Generalitat 
de Catalunya, i la Llei 53/1984, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques

Autoritzo a l’Ajuntament d’Amposta per a que sol·liciti a l’organisme competent el certificat conforme no tinc antecedents penals

Que soc coneixedor/a que d’acord amb l’article 69.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, la inexactitud, falsedat, o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que 
s’incorpori a una declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant de l’Administració competent de la 
declaració responsable, la documentació que sigui requerida per a acreditar el compliment d’allò declarat, o la comunicació, 
determinarà la impossibilitat de continuar en l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en que es tingui constància 
dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguin correspondre

D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 2016/679), el responsable de recopilar i tractar les seves dades
és l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La finalitat és la de poder prestar els serveis i gestió dels tràmits municipals.
Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
un escrit  adreçat l’Ajuntament d'Amposta,  o  per e-mail  a  ajuntament@amposta.cat.  La inexactitud, falsedat o omissió en les  dades,  o la no
presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions).
Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat (www.amposta.cat/politica-de-privacitat).

  

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*)    Lloc (*)

   

Signatura de la persona declarant (*)
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Dono el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada 
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