
Declaració de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, 

ni separat del servei públic 

Dades personals 

Nom i cognoms    

NIF/ NIE / Passaport Data de naixement 

Domicili Codi postal 

Municipi Província 

Telèfon mòbil Adreça electrònica 

Declaro 

Que no he estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 

 X pública ni dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 

Que no em trobo sota cap mena d’inhabilitació per  ocupar llocs      de   treball o exercir càrrecs 

 X públics per resolució judicial. 

Que no he estat separat/ada ni inhabilitat/ada de cap cos o escala de personal funcionari o laboral 

 X per ocupar llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. 

Que compleixo tots els altres requisits    i condicions establertes en l’article 56 i següents de la Llei 

 X 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i en les altres disposicions legals 

     vigents en matèria d’accés a la condició de funcionari de l’Administració local. 

*Que, com a nacional de / d’ no em trobo inhabilitat/ada [o
en cap situació equivalent] ni he estat sotmès/esa a cap sanció disciplinària [o equivalent] en el
meu Estat que m’impedeixi accedir a l’ocupació pública.

* Només si sou nacional d'un altre Estat, heu de marcar l'última casella.

I, perquè així consti, signo aquest document. 

Barcelona, 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona. 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la persona Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, exercicis 
de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: delegatprotecdades@diba.cat 

Dono el meu consentiment: 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat


 

Finalitat del 
tractament 

 

Gestionar els nomenaments i contractes laborals del personal al servei de la corporació. Recuperar les 
contrasenyes del personal que permeten accedir als sistemes informàtics corporatius. 
Rebre els avisos de les notificacions electròniques que romanen a disposició a la Seu electrònica/Espai 
Personal durant la relació contractual i un cop extingida durant el temps en què es puguin derivar 
obligacions d’aquesta. 
 

 

Temps de 
conservació  

 

Les dades seran conservades seguint les polítiques de gestió documental de la Diputació, durant el 
temps previst a la normativa d’arxiu. 
 

 

Legitimació del 
tractament 

 

Compliment d’obligacions legals (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat púbic) i pel compliment d’una missió realitzada en 
interès públic. 
 

Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de formalitzar els nomenaments i 
contractes laborals, i de garantir la correcta identificació de la persona que prestarà serveis a la 
Diputació i que accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius.  
Així mateix, el tractament requerirà el consentiment de l’empleat o del personal que hagi finalitzat la 
relació laboral, per facilitar l’adreça electrònica o telèfon mòbil particulars i rebre els avisos de les 
notificacions electròniques. 
 

 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 
 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de les dades subministrades. 

 

Drets de les 
persones 
interessades 
 

 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al seu tractament a través de 
la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp, 
presencialment o per correu postal a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona. 
En cas que ho estimi oportú pot presentar una reclamació davant de l’APDCAT a través del seu web 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar 
 

 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar

