
           CONCELLO DE LAXE (A CORUÑA) 
           Avda. Cesáreo Pondal, núm. 26 – CP 15117 – Teléfono: 981 706 903 
           Fax: 981 728 025 – E-mail: correo@laxe.es 
 
ANEXO I.- PROCESO DE SELECCIÓN DE PEÓN. PROGRAMA PEL CONCELLOS 2022 DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA. 
 

D. ……......…......................……………………………………………….. titular do D.N.I. núm. .......................................... e  
 

enderezo a efectos de notificación en ...................................................................................................................................  
 

rúa................................................................................................................................ nº.............. piso............... C.P. ..........    
 

Teléfono.: ................................................ Correo electrónico:................................................................................................. 
  
EXPÓN 
- Que desexa participar no procedemento de selección de acceso libre para dar cobertura, mediante contrato laboral 
temporal, por obra ou servizo determinado, de 4 peóns de acordo coas bases da convocatoria. 
 
- Que na data de remate do prazo de presentación de solicitudes cumpre con todos e cada un dos requisitos esixidos 
nas bases e que documentalmente aportará, comprometéndose a prestar xuramento ou promesa. 
 
- Que autorizo ó Concello de Laxe para a publicación dos meus datos persoais (nome, apelidos e D.N.I.) e das posibles 
causas de exclusión, á cualificación de probas e avaliación no taboleiro de anuncios do concello e na web do concello de 
Laxe ao ser a publicidade un dos principios legais que debe observarse nos procedementos de selección. Asemade, 
autorizo o traslado dos mesmos á Deputación de A Coruña co obxectivo de xustificar a subvención concedida.  
 
- Que autorizo ó Concello de Laxe para recabar o informe do Servizo Público de Emprego de Galicia requirido para a 
xustificación da condición de parado de longa duración, así coma para proceder a súa contratación segundo o 
establecido na base novena. 
 
- Que autorizo ó Concello de Laxe para recabar información do Servizo Público de Emprego de Galicia requirido para 
xustificar a miña condición de persoa desempregada. 
 
- Que declara responsablemente non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento 
das funcións inherentes ao posto de traballo. 
 
- Que declara responsablemente non estar separado, mediante expediente disciplinario, do servizo ó Estado, á 
Comunidades Autónomas ou ás entidades locais, nin atoparse inhabilitado para o exercicio de funcións públicas por 
setenza firme. 
 
- Que declara responsablemente non estar incurso en causas de incapacidade ou incompatibilidade que determinen as 
disposicións vixentes. 
 
Apórtase a tal efecto a seguinte documentación (marcar cunha X): 
__ Fotocopia do D.N.I. 
__ Informe emitido polo Servizo Público de Emprego que xustifique que a persoa a contratar está 
inscrita en dito servizo, en situación de desemprego. 
__ Documentación acreditativa dos requisitos que desexa comunicar (base 4ª.2.) indicar cal:  
_________________________________________________________________________________________ 
__ Documentación acreditativa da fase de concurso. 
 
Polo exposto, SOLICITA, sexa admitido/a e participar no procedemento de selección ó que se refire a presente instancia 
. 
 

En................a...................de ......................................................de 2022. 

 
Sr. Alcalde do Concello de Laxe  
Consonte ao disposto na Lei regulamento xeral de protección de datos 679/2016 DOUE,  os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser 
incorporados aos ficheiros do Concello de Laxe relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos 
procedementos e consultas que inicia a persoa interesada coa súa solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, 
rectificación e oposición comunicándoo mediante un escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.  
O/a asinante solicita ser admitido/a ás probas selectivas ás que se refire a presente instancia e DECLARA que son certos os datos consignados nela, e 
que reúne as condicións esixidas para a contratación e as especialmente sinaladas na convocatoria, comprometéndose a probar documentalmente 
todos os datos que figuran nesta solicitude. 
A presentación desta instancia implica a aceptación incondicional das bases aprobadas. 


