
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat 
de l’AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL, i seu social a Plaça dels Oms 1 25700 La Seu d'Urgell. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis 
oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas 
podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la 
portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Portal de Cerdanya 1, 25700 La Seu d'Urgell , o bé per correu electrònic a: dpd@ajlaseu.cat. S’informa que també 
pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

  

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
 
 

Nom   

NIF  email @  

Telèfon fix                                             Tel. Mòbil   

Adreça  Núm.    

Localitat  C.P.   

 
 

 
La persona a dalt mencionada, 
 
 
DECLARA: 
 
 
Que no està separada per mitjà d’expedient disciplinari del servei de qualsevol 
de les administracions públiques, ni es troba inhabilitada per a l’exercici de les 
funcions públiques. 
 
I que no pateix cap malaltia ni té cap defecte físic que impedeixi l’exercici de les 
funcions pròpies del lloc de treball. 
 
Als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i l’adolescència, no haver estat condemnada 
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual 
que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i 
provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així 
com de tràfic d’ésser humans. 
 
 
La Seu d’Urgell a        de                       de 2021. 

 
 

       Signatura 
 
 
 
 
 


