Ref. Convocatòria de concurs per mobilitat per a la provisió d’una plaça de caporal de la
Policia Local i les bases que regeixen la selecció, aprovades per Resolució 16/2020 de data
14 de gener de 2020.

Dades personals
DNI/NIE

Nom i cognoms

Adreça electrònica

Mòbil

Telèfon

D’acord amb el que es disposa a les bases que regeixen la convocatòria, formula la següent:

DECLARACIÓ JURADA
§ De complir les condicions exigides a la base segona de les bases de la convocatòria i el
compromís a prestar el jurament o promesa en la forma establerta per l’art. 6 de la Llei
16/1001, de 10 de juliol, de les Policies Locals.
§ De no haver estat condemnat/da per cap delicte. No estar inhabilitat/da per a l’exercici
de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del
servei de cap administració pública.
§ De prendre el compromís de porta armes i no dur a terme cap acció destinada a evadir
aquesta obligació.
§ De no estar afectat/da per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
§ De mantenir vigents els carnets de conduir requerits, d’acord amb les condicions
establertes en la legislació vigent.
LLoc i data

Signatura de la persona sol·licitant

Segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i en allò que no contravingui a aquest, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, el titular queda informat i presta el seu
consentiment perquè les dades facilitades siguin incorporades al tractament d’expedients de RRHH amb la finalitat de donar compliment
al tràmit d’aquesta convocatòria. L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, o en el seu cas, sol·licitar la supressió quan les
dades no siguin necessàries per a la finalitat perquè van ser recollides. També podrà sol·licitar els drets a la limitació i oposició del
tractament, en determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
L’interessat podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes en la legislació, acreditant la seva identitat
dirigint-se per escrit a AJUNTAMENT DE TEIÀ o sol·licitar-lo mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rrhh@teia.cat

