
ANNEX I MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE 

CONVOCATÒRIA: BORSA TREBALL TEMPORAL PERSONAL DOCENT DEL CURS DE CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT: DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE, EDUCATIU, INFANTIL I JUVENIL 

D/Dª. ___________________________________________________________ amb DNI Núm. 

____________________, amb domicili a l'efecte de notificacions en 

C/________________________________,número_______,població___________________C.P._______

_____,provínciade_______________________________.Telèfon:____________________________Corr

eu electrònic:_________________________________________________________ 

EXPOSA:  

Que desitja prendre part en la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball temporal de PERSONAL 

DOCENT DEL CURS DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: DINAMITZACIÓ 

D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE, EDUCATIU, INFANTIL I JUVENIL segons convocatòria 

aprovada per la Mancomunitat de la Ribera Alta.  

Que, perfectament assabentat/da de les bases que regeixen la dita convocatòria, les accepta íntegrament. 

Que reuneix totes i cada una de les condicions que assenyalen en les bases que regeix la convocatòria per 

a prendre part en les proves selectives. 

Per tot allò que s'ha exposat, SOL·LICITA a V. I. tinga per presentada esta instància dins del termini i la 

forma escaient i previs els tràmits legals, se m'admeta a prendre part en les mencionades proves selectives, 

per al que adjunt la documentació següent: 

 

 Fotocopia DNI del/de l’aspirant. 

 Còpia de la titulació acadèmica exigida, així com qualsevol document acreditatiu del qualsevol 

altre requisit específic indicatiu de la convocatòria. 

 Currículum vitae. 

 Tots els documents que es pretenguen fer valdre per al concurs de mèrits(no esmenable). 

 Capacitació de competència docent d'acord a RD 189/2013 i disposició transitòria del mateix.  

 

* No se confrontaran els documents en el moment de presentació de sol·licitud de participació en 

el present procés, si no que sols es deurà confrontar els documents de l'aspirant seleccionat quan 

finalitze el procés, i amb caràcter previ a l'inici de la prestació de servei. 

 

Alzira, a ___ de _________ de 2021 

Signat.: ___________________________ 

SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

Nota: De conformitat amb el que disposa  la EL 15/1999, de Protecció de Dades Personals, li informem que les dades 
facilitades per Ud. En este document per l'entrega suposa el consentiment a què les seues dades siguen incorporades a un 
fitxer automatitzat el responsable del qual és la Mancomunitat de la Ribera Alta qui ho utilitzarà exclusivament per a si. 
Les seues dades no se cediran a cap fitxer excepte quan procedisca per obligacions legals. Així mateix, li informem de la 
possibilitat que Ud. Té d'exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, per mitjà d'un escrit  a què acompanyarà 
fotocòpia del seu DNI, dirigit al Registre General d'Entrada/Eixida d'esta Mancomunitat en C/ taronger 116 d'Alzira –
46600- 

 


