DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dna.
DNI núm.

e con domicilio en

Código postal

Concello
ante o Sr. Alcalde do Concello do Porriño:

Teléfono

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
CAPACIDADE FUNCIONAL.
Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias de cada contrato
obxecto destas bases.
NON HABER SIDO SEPARADO/A OU INHABILITADO/A.
Non haber sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das
Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala
de funcionario/a, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso de
persoal laboral, no que fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional de outro
Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin terse sometido a
sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o
acceso ao emprego público.
NON
ESTAR
INCURSO
INCOMPATIBILIDADE

EN

CAUSA

DE

INCAPACIDADE

OU

Non estar incurso/a en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade
determinadas na lexislación vixente.
QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE PERSOA BENEFICIARIA E PARA
CONTRATACIÓN FORMATIVA
a) Que estean en posesión dunha titulación universitaria ou título de grado medio ou
superior de formación profesional ou títulos oficialmente recoñecidos como equivalentes,
de acordo coasleis reguladoras do sistema educativo vixente, que habiliten para o
exercicio profesional.
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b) Que estean inscritos como demandantes ou en mellora de emprego no Servizo Público
de Emprego.
c) Estar empadroados nalgún dos concellos da provincia de Pontevedra con anterioridade
á data de publicación da propia convocatoria no BOPPO.
d) Que no momento da contratación non transcorresen máis de tres anos, ou máis de cinco
cando o contrato se realice cunha persoa con discapacidade, desde a terminación dos
correspondentes estudos.
e) Que non obtivera experiencia profesional ou realizado actividade formativa na mesma
actividade dentro da entidade por un tempo superior a tres meses, sen que se computen a
estes efectos os períodos de formación ou prácticas que formen parte do currículo esixido
para a obtención da titulación que habilita esta contratación.
f) Que non estean contratadas ou contratados en prácticas no momento da selección
nalgún dos programas que contemplen contratos en prácticas ou formativos da
Deputación de Pontevedra.
g) Non haber estado contratada na mesma ou distinta entidade en virtude da mesma
titulación.
Tampouco na mesma entidade para o mesmo ou distinto posto aínda que se trate de
titulacións
distintas.
Asi mesmo, as entidades deberán cumprir os requisitos esixidos no punto primeiro do
artigo 1 do Real Decreto-lei 32/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a
reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de
traballo polo que se modifica o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro que modifica o artigo
11.

O Porriño, a _____ de ____________________ de 2022
Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DO PORRIÑO (PONTEVEDRA)
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