
 

 
 

Edifici Giroemprèn – Parc Científic i Tecnològic de la UdG | Pic de Peguera, 11 | 17003 Girona 
info.fundacioif@udg.edu | www.fundacioudg.org | Tel. 972210299 

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm. 630 | NIF G-17.318.080 

Annex III: Declaració responsable 
 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Denominació 
Núm. referència   
Activitats formatives (Annex I):    
1. 
2. 
3. 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 
Nom                                                  Cognoms                                                                                               
 
DNI/NIE                                            Domicili                               
 
Municipi                                           Codi Postal                                   Província 
 
Telèfon                                             Adreça electrònica  
 
 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:  
 

• Que reuneixo els requisits establerts en les bases reguladores de la convocatòria: 
 

- Titulació: Posseir la titulació superior corresponent a cada àmbit formatiu.  
 

- Capacitat funcional: No patir cap malaltia o disminució psíquica o física que 
impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies o disminueixi les aptituds 
per a desenvolupar-les de forma permanent o transitòria. 
 
Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense 
necessitat d’acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans 
del seu començament, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar 
la documentació per ser contractades, hagin d’acreditar, igual que la resta de 
persones aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques de les 
places convocades i prestar el servei corresponent.  

 
- No trobar-me  inhabilitat/da per sentència ferma per a ocupacions o càrrecs 

públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de personal funcionari, o 
per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal 
laboral, ni haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de 
qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 
comunitats autònomes. 
 

- No concórrer en cap causa d’incompatibilitat.  
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- No haver estat condemnat/da 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 pel tràfic d’éssers humans. Als efectes d’acreditar 
aquest requisit, les persones aspirants hauran d’aportar abans de la contractació 
laboral, una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals 
d’acord amb el què disposa la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor . 

 

Tots els requisits, mèrits i circumstàncies al·legats han de complir-se a la data de finalització 
del termini establert per sol·licitar la participació en el concurs i mantenir-se fins el moment de 
la contractació i durant aquesta.   
 
 

• Que disposo dels originals de les còpies simples com a justificants dels mèrits al·legats 
a la convocatòria. 
 
 

• Que he estat informat/da de què la Fundació tractarà i guardarà les dades aportades 
en la instància i en la documentació que li acompanya per a la tramitació i gestió 
d’expedients. 

 

 

Data i signatura 
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