Rexistro de entrada

ALCALDÍA

Modelo de Solicitude
Expediente:

Interesado/a
Nome e apelidos

DNI-NIF/CIF/NIE

Rúa
CP

Núm.
Municipio

Provincia

Correo electrónico

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono

Fax

Que sendo coñecedor da convocatoria pública realizada polo Concello da Merca para participar na elección de Xuíz de Paz,
cumpre cos requisitos esixidos na mesma e que son:
- Ser español e maior de idade
- Non estar incurso nas causas de incapacidade previstas no artigo 303 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, nin nas
incompatibilidades sinaladas no artigo 389 e seguintes, a excepción do exercicio de actividades profesionais ou mercantís
que non impliquen asesoramento xurídico de ningún tipo e que, pola súa natureza, non son susceptibles de impedir ou
menoscabar a súa imparcialidade ou independencia nin interfiren no estricto cumprimento dos deberes xudiciais.
Declaro baixo a miña responsabilidade
1º.- Que reúno as condicións establecidas na Lei Orgánica do Poder Xudicial e no Regulamento Número 3/1995, de 7 de
xuño dos Xuíces de Paz.
2º.- Que non me atopo inculpado ou procesado.
2º.- Que non me foron aplicadas medidas de seguridade nin estou implicado en dilixencias seguidas en procedemento
fundado na Lei de Peligrosidade Social.
3º.- Que non fun condenado en xuízo de faltas nos tres últimos anos ata esta data.
4º.- Que non me foron aplicadas nos tres últimos anos ata esta data, sancións gobernativas como consecuencia de
expediente administrativo sancionador por feitos que garden relación directa co obxecto de expediente para o que se
esixe esta certificación ou informe de conducta e en prazo dos tres últimos anos a esta data.
Alego

Solicito:
Tendo por presentada a presente solicitude dentro do prazo concedido para o efecto e ser admitido para participar nas
selectivas para a devandita convocatoria.
Data

Asinado:

A Merca, ___ de __________________ de _____
Asdo.:________________________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA MERCA (Ourense)

RECOLLIDA DATOS CONCELLO
RECOLLIDA DATOS CONCELLO
CONCELLO DE A MERCA é o Responsable do tratamento dos datos persoais proporcionados baixo o
seu consentimento e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) e na Ley Orgánica 3/2018 de 5 de decembro
(LOPDGDD), coa finalidade de exercicio das competencias asumidas por este Concello e manter a
relación co administrado. Os datos serán conservados de conformidade coa normativa aplicable, mentres
exista un interese público para manter o fin do tratamento, así como para fins estatísticos, e cando xa non
sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a
seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos. Non se comunicarán os datos a terceiros,
salvo que fose necesario para a tramitación do procedemento ou por obriga legal. Así mesmo, infórmase
que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e os de
limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose a CONCELLO DE A MERCA. Estrada de Celanova,
3 - 32830 A Merca (Ourense). Email: concello@amerca.es, así como, no seu caso, reclamar ante a
Axencia Española de Protección de Datos.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA MERCA (Ourense)

