DECLARACIÓ RESPONSABLE – Annex 1
Nom i cognoms ______________________________________________________________________,
amb adreça a ________________________________________________________________________
de __________________________________________________________, CP ___________________,
DNI ______________, telèfon _____________, i correu electrònic_______________________________.
De conformitat amb les Bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu de per a la constitució d'una
borsa

de

treball

de

Professor/a

de

Música

de

l’especialitat

de

______________________________________________________________________________________.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que reuneixo els requisits establerts en les Bases reguladores de la convocatòria:
-

Tenir la nacionalitat espanyola, sens perjudici del que es disposa en l’art.57 del Text Refós de la Llei
d’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

-

Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.

-

Tenir complits els 16 anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per
Llei podrà establir-se un altre edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a
l’ocupació pública.

-

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions
Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en
inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés
al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal
laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser de nacionalitat d’un altre Estat,
no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent
que impedeixi, en el seu Estat, en aquests termes l’accés a l’ocupació pública.

-

No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat
sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació
sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'essers humans.

-

Posseir la titulació exigida.

Que disposo dels originals de les còpies simples que he presentat com a justificants dels mèrits al·legats a la
convocatòria.
-

-

He estat informat què el Patronat Municipal de Música tractarà i guardarà les dades aportades en la
instància i en la documentació que li acompanya per a la tramitació i gestió d’expedients
administratius.
Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que, si
escau, l’acompanya puguin ser utilitzats per a l’elaboració d’estadístiques d’interès general.

Vila-seca, a _______ de _______________________________ de 20_____

Signat:

_____________________________
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