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ANEXO I 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NA CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS 
CORRESPONDENTES ÁS PRAZAS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DO CONCELLO DE 
BOQUEIXÓN INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO APROBADA POR DECRETO DA ALCALDÍA 
262/2022, DO 24 DE MAIO DE 2022 E DECLARACIÓNS. 

D.Dª:                                                                                     

con DNI:                                

domicilio en:                                                                ,nº     , piso     , CP             localidade: 

teléfono:                       

correo electrónico:                                                                . 

EXPOÑO: 

PRIMEIRO. Que desexo participar na CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO SEGUINTE: 

PRAZA:________________________________________ 

Procedemento de selección:   CONCURSO 

               CONCURSO – OPOSICIÓN 

SEGUNDO. Que declaro, baixo a miña responsabilidade: 

 reunir todos os requisitos esixidos para poder participar do antedito proceso selectivo, segundo o previsto 
nas súas bases reguladoras, que coñezo e acepto; declarando, asemade, a veracidade do que aquí 
expoño, así como dos datos que figuran nesta instancia, comprometéndome a xustificalo 
documentalmente cando sexa requIrido. 

 posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais da praza a estabilizar. 

 non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións 
Públicas ou Organismos Constitucionais ou Estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en 
inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos, por resolución xudicial firme, para 
o acceso á escala, subescala, clase e categoría de funcionario ou persoal laboral público no que tivese 
sido separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en 
situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu 
Estado, nos mesmo termos o acceso ao emprego público. 



Polo exposto, SOLICITO: 

Ser admitido no dito proceso selectivo; achegando, para estes efectos, e con arranxo ao disposto na base 3 das 
bases reguladoras, a seguinte documentación: 

 Anexo I: Modelo oficial de solicitude de participación e declaración.  

 Anexo II (autobaremo) 

 Documento Nacional de Identidade ou, no seu caso, pasaporte ou calquera outro documento acreditativo 
da nacionalidade. O documento que se presente deberá atoparse en vigor. 

 Xustificante bancario acreditativo de ter ingresado na Tesourería Municipal mediante transferencia 
bancaria a taxa por dereitos de exame.  

 Titulación exixida nas bases específicas ou xustificante de ter aboado a taxa polos dereitos para a súa 
expedición xunto co certificado acreditativo de ter finalizado os estudos correspondentes.  

 Título /certificado do nivel de coñecemento da lingua galega correspondente a cada praza. 

 Non acredito o nivel de coñecemento da lingua galega polo que solicito realización da proba de nivel. 

 Certificación negativa do Rexistro Central de delincuentes sexuais (de ser o caso). 

 Certificado/ carné de manipulador de alimentos (de ser o caso). 

 Acreditación dos méritos profesionais e académicos a valorar na fase de concurso que son os que a 
continuación se indican: 

- 

- 

Boqueixón,           de                                       de 2023. 

Sinatura:…………………………………….. 

En cumprimento coa actual normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a informarlle 
sobre o tratamento dos seus datos persoais. 

O responsable de tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE BOQUEIXÓN, con dirección LUGAR 
FORTE S/N, 15881 - BOQUEIXÓN (A CORUÑA); correo@boqueixon.es.  

O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE BOQUEIXÓN é Servizos de Adaptación Continua en 
Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en correo@boqueixon.es.  
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O acceso á condición de persoal laboral de CONCELLO DE BOQUEIXÓN efectuarase de conformidade coa 
OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO, mediante unha convocatoria Pública e a través de calquera sistema 
contemplado na normativa vixente, sexa concurso, concurso-oposición ou oposición libre, nos que se garantirá, 
en todo momento, o cumprimento dos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o 
de publicidade.  

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento que nos outorga mediante a firma da 
solicitude.  

O CONCELLO DE BOQUEIXÓN proporciona un servizo de promoción de emprego, axudando a terceiras 
empresas e entidades a cubrir os seus procesos de selección. Por favor, marque as casas conforme ao 
consentimento que queira outorgarnos:  

 Si, desexo participar en procesos de selección de terceiras empresas e/ou entidades coas que 
CONCELLO DE BOQUEIXÓN colabore, polo que consinto que os datos do meu currículo sexan 
facilitados ás mesmas, coa finalidade única de participar nos seus procesos de selección.  

 Non, únicamente desexo participar nos procesos de selección de CONCELLO DE BOQUEIXÓN, polo 
que non consinto que os datos do meu currículo sexan facilitados a terceiras empresas.  

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.  

- Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais. 

- Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.  

- Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento  

- Dereito á portabilidade dos datos. 

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia 
do seu DNI.  

O CONCELLO DE BOQUEIXÓN dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou 
ben presentar o seu propio escrito nas dependencias de CONCELLO DE BOQUEIXÓN LUGAR FORTE S/N, 
15881 - BOQUEIXÓN (A CORUÑA); correo@boqueixon.es.  

Para que podamos gardar o seu currículo e tratar os seus datos nos procesos de selección, necesitaremos 
outórguenos o seu consentimento. Para iso deberá cumprimentar e asinar o seguinte recadro: 

NOME E APELIDOS:  

DNI:  

DATA:  



SINATURA: 

A/A. ALCALDE DE BOQUEIXÓN 


