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Praza Castelao 1, 15920 Rianxo
Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28
rianxo.gal concelloderianxo.gal

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS SINALADOS
NAS BASES DE SELECCIÓN – LISTAXE DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE
PERSOAL PARA A OFICINA DE TURISMO
APELIDOS E NOME: ______________________________________________________

DECLARO QUE:
1. Son demandante de emprego ou demandante dunha mellora de emprego :
SI
NON
2. Posúo algunha das titulacións esixidas nas bases de selección
3. Estou en posesión do Celga 4 ou equivalente
4. Cumpro os requisitos xerais esixidos para poder participar nos procesos selectivos segundo o
establecido no artigo 56 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público (TREBEP) e demais
normativa directamente aplicable.
5. Posúo a capacidade funcional para o desempeño das tarefas inherentes ao posto e non incorro
en causas de incompatibilidade para estas funcións
6. Non estou separado-a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera administración
pública ou en calquera dos supostos que contempla o artigo 56.1.d do TREBEP.
7. Non estou incurso-a en causas de incompatibilidade de conformidade co disposto na Lei
53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións
públicas.
8. Non estou condenado-a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e identidade
sexual, que inclúa a agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación
sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres
humanos.
9. Non ocupo ningún posto de traballo nin realizo ningunha actividade no sector público
delimitado polo art. 1 da Lei 53/1984, e que non percibo pensión de xubilación, retiro ou
orfandade.

O que declaro en Rianxo, aos efectos de formalizar a solicitude de participación no proceso de
selección para a listaxe de contratación temporal de persoal para a oficina de turismo do Concello de
Rianxo, a ____ de __________de 2020.

