
  

  

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D´ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ ACRETITATIVA DELS MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS 

 
 
 
En/Na.........................................................................................amb DNI ........................ 
amb adreça a ................................................................................................................... 
de.........................................................................................., codi postal......................... 
telèfon.................................................., correu electrònic................................................, 
amb la present sol.licitud: 
 
DECLARO: 
 
 
Que com a persona aspirant al procediment selectiu per cobrir com a personal 
funcionari de carrera 1 plaça d´auxiliar administratiu/va vacant a la plantilla de personal 
de la corporació codificada amb el número F.7/30 de l´Ajuntament de Cunit, segons les 
bases aprovades per Junta de Govern Local de data 9 de març de 2021 i publicades al 
DOGC núm 8374 de data 26/03/2021  i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
núm. 2526-2021 de data 30/03/2021. 
 
Sota la meva responsabilitat que estic en possessió de la documentació acreditativa 
dels mèrits que relaciono a continuació, referents a la fase de concurs del procediment 
selectiu: 
 
SOL.LICITO:  
 
 
Siguin valorats els mèrits aportats segons disposen les bases de la convocatòria.  
 
 
Advertència: la veracitat de les dades que es fan constar en aquest procés de selecció, són responsabilitat 
de la persona que signa. En el cas de no ser certes, la persona aspirant quedarà exclosa del procés de 
selecció, sense perjudici que s’emprenguin les accions legals pertinents.  
 
 
Cunit, a ...............................de..........................de 2021 
 
 
 
(signatura) 
 
D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de dades, l’informem que les seves dades seran 
tractades per gestionar la seva sol·licitud. El responsable de tractament és l’Ajuntament de Cunit. La base 
jurídica és el consentiment de l’interessat. Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees de 
l’Administració, i/o institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit. Per a més informació 
consulti la nostra política de privacitat al web www.cunit.cat . Així mateix s’informa de la possibilitat 
d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició portabilitat i limitació de les dades 
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Cunit, a l’adreça carrer Major, núm. 12 , CP 
43881 Cunit (Tarragona), mitjançant instància general a la Seu Electrònica.   


