
 

 

  

 

 

 

 

 Carrer Laura Bassi, 1 (Centre Empresarial Son Espanyol) 

 07121 Palma.  

 Tel. 971 17 60 60 Fax: 971 43 97 80 

ANNEX I - DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
 

Sr/a.                                                                   amb DNI                                  

nascut a                                                                  el                                                                        .  

DECLAR: 

1. Que complesc els requisits que exigeix la convocatòria, referits sempre a la data d’expiració del termini 
assenyalat per presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu, i que són certes les dades que 
es consignen en aquesta sol·licitud. Em compromet a aportar la documentació per acreditar-ho en el 
cas de ser requerit per l’Administració. 
 

2. Manifest no haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol 
administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni 
trobar-se inhabilitat/da de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució 
judicial, per exercir funcions similars a les que complien,  en el cas que haguessin estat separats/des, 
inhabilitats/des o acomiadats/des disciplinàriament. En el cas de ser de nacionalitat d’un altre Estat, 
no trobar-se inhabilitats/des o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, a l'accés a un lloc de feina en una 
entitat del sector públic instrumental del Govern de les Illes Balears. Em compromet a comunicar a 
l’autoritat convocant qualsevol canvi que es produeixi en aquest sentit en la meva situació personal. 
 

3. Que són certes totes les dades indicades en el Curriculum Vitae. 
 

4. Que complesc el requisit de tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que són necessàries 
per a l’exercici de les funcions del cos, l’escala i/o l’especialitat a què correspon el procés selectiu. 
 

5. No ser beneficiari/a o sol·licitant de prestacions públiques o altres prestacions periòdiques de 
Seguretat Social el gaudi de la qual, fos incompatible amb el treball per compte d'altri. Ex art. 21.14 
de la LISOS, modificada per la llei 13/2012 de 26 de desembre, art. 4a. 
 

Signatura  

 

                 ,        de                                                   de                      .            


