DECLARACIÓ RESPONSABLE
PROVES SELECTIVES
PERSONA INTERESSADA
Cognoms i nom
NIF
DECLARACIÓ RESPONSABLE
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació pot determinar la impossibilitat
de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.
D’acord amb les bases reguladores del procés selectiu
DECLARO:
Que compleixo les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades.
Que no pateixo cap malaltia ni estic afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les
funcions pròpies de la categoria.
Que no estic condemnat/da per cap delicte; ni estic separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol
de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni em trobo
en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de
funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat/
da o inhabilitat/da.
Que, abans de prendre posessió del càrrec, adquireixo el compromís de jurar o prometre acatar la Constitució, com a norma
fonamental de l’Estat, i respectar i observar l’Estatut d’Autonomia, com a norma institucional bàsica de Catalunya.
MARCAR NOMÉS EN CAS DE CONVOCATÒRIA DE PLACES PER A GUÀRDIA URBANA
Que adquireixo el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre mantingui la relació funcionarial amb la
Guàrdia Urbana.
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Que adquireixo el compromís de portar armes d’acord amb les condicions establertes en la normativa vigent.

SIGNATURA

Badalona,

de

de

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:
Responsable:

Ajuntament de Badalona.

Finalitat:

Selecció de Personal. La gestió dels processos de selecció de personal i de la bossa de treball.

Legitimació:

Tractament per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. Art. 8 de la LO 3/2018, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

Cessions:

No es preveuen.

Drets:

Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, demanar la seva
supresió o limitació del tractament.

Informació addicional:

Pot consultar informació addicional en la seu electrònica. https://seu.badalona.cat

