CONCELLO DE FISTERRA
Rúa Santa Catalina, 1
15155 FISTERRA (A Coruña)
Telf: 981 740 001
Fax: 981 740 677

ANEXO II.- MODELO DE INSTANCIA
Apelidos e Nome:
DNI:
Domicilio:
Código Postal:
Provincia:
Enderezo electrónico:

Data de Nacemento:
Localidade:
Teléfono:

EXPOÑO:
Que informado da convocatoria para creación dunha bolsa de emprego para as
coberturas temporais das prazas laborais de Auxiliar administrativo, por acceso libre
(concurso – oposición), e considerando cumprir todos os requisitos esixidos nas bases
publicadas no B.O.P. n.º ................, de data: .........………………., considero reunir os
requisitos esixidos nas bases de dita convocatoria e achego a seguinte documentación:
•Formulario de méritos (anexo III).
•Copia do DNI ou documento que proceda en caso de estranxeiros.
•Copia do título académico.
•Copia do título da lingua galega.
•Acreditación documental xustificativa dos méritos alegados.
DECLARO: (marcar segundo corresponda  )
 Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas atribuídas ao posto de
traballo.
 Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das
Comunidades Autónomas, nin estar en inhabilitación absoluta ou especial para
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala
de funcionario ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do
persoal laboral, no que fose separado ou inhabilitado. No suposto de ser nacional doutro
Estado, non estar inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a
sanción disciplinaria ou equivalente que impida, non seu Estado, nos mesmos termos o
acceso ao emprego público.
 Non incorro en causas de incompatibilidade ou de incapacidade de conformidade co
disposto na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao
servizo das Administracións Públicas.
SOLICITO:
Ser admitido no proceso de creación dunha bolsa de emprego para as coberturas
temporais das prazas laborais de Auxiliar administrativo.
En ........................................ , a ....... de ................................ de 202.....
Asdo: ..........................................................................................................
SR ALCALDE DO CONCELLO DE FISTERRA

III. Protección de datos de carácter persoal.
Responsable do tratamento: Concello de Fisterra, con dirección en Rúa Santa Catalina,
1, 15155, Fisterra.
Finalidade do tratamento: Os datos facilitados serán tratados para a tramitación
administrativa que se derive da xestión deste formulario.
Lexitimación: A lexitimación para o tratamento dos datos persoais baséase no
consentimento outorgado e no cumprimento dunha misión realizada en interese público
ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.
O consentimento é revogable en todo momento sen efectos retroactivos.
Destinatarios/as: Os datos poderán ser comunicados ás Administracións Públicas no
exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución
dos seus procedementos ou por obriga legal.
Prazo de conservación: O Concello de Fisterra conservará os datos durante o tempo
que sexa necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para
determinar as posibles responsabilidades que se poidan derivar da finalidade exposta e
do tratamento dos datos.
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a
limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento
en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento.
Para elo, o Concello de Fisterra dispón de formularios específicos para facilitarlle o
exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos
formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa
identidade. Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de
Datos solicitándoa por correo electrónico: info@concellofisterra.com. Tras ler a
información en materia de protección de datos anterior, consinto expresamente o
tratamento dos datos persoais que figuran neste formulario.

