Concello de Gondomar
INSTANCIA PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO PARA A PARTICIPACION NO
DESFILE DE COMPARSAS E CARROZAS DE ENTROIDO 2018 DO CONCELLO DE
GONDOMAR POLO PROCEDEMENTO DE INSCRIPCION
NOME______________________________________________________________
APELIDOS___________________________________________________________
DNI DO REPRESENTANTE_______________________________________________
DATA DE NACEMENTO día_______ mes_______________________ ano_________
ENDEREZO: _________________________________________________________
CP_________ LOCALIDADE _______________PROVINCIA____________________
TELÉFONOS: Fixo _______________________ Móbil_________________________
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO____________________________________
FANTASIA DA COMPARSA ______________________________________________
Por medio da presente, declara que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos na base
segunda das Bases Xerais, polo que solicita se admita a Comparsa no correspondente proceso
selectivo.
Gondomar, a _______ de _____________________ de 201__

Asinado______________________________
Sinatura Representante da Comparsa
DOCUMENTACION A PRESENTAR XUNTO COA SOLICITUDE:
AGRUPACIONS REXISTRADAS
•
Acreditación conforme a asociación está rexistrada no Rexistro de Asociacións da
Xunta de Galicia.
•
Copia do DNI do representante legal da entidade e CIF da propia entidade. Non
pode admitirse solicitude en nome de entidade algunha que non figure de alta,
aportando o DNI dunha persoa.
•
Una declaración xurada de non perseguir coa actividade finalidade lucrativa
algunha.
•
E certificación de atoparse ao corrente das súas obrigas fiscais coas seguintes
entidades:
o Axencia Tributaria
o Consellería de Facenda
o Tesourería da Seguridade Social.
•
Certificación orixinal do código de Conta Cliente da entidade bancaria
AGRUPACIONS INFORMAIS
•
Copia do DNI do representante
•
Anexo I cuberto completo
•
Certificación Orixinal do código de Conta Cliente da entidade bancaria
De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de
Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se faciliten para a participación no
presente proceso selectivo, incorporaranse nun ficheiro cuxo único responsable e o Concello
de Gondomar con enderezo en Pza Dr Latino Salgueiro, s/n CP 36380 Gondomar (Pontevedra)
onde poderá exercita-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e no seu caso o de
oposición dirixindo á Secretaría solicitude escrita e asinada xunto cunha fotocopia do seu DNI.
Mediante a participación no referido proceso, os titulares representantes de rondallas,
consenten o tratamento dos seus datos persoais coa finalidade de levar a acabo a selección de
persoal, o rexistro de solicitudes, a cualificación de probas e avaliación dos candidatos.
Así mesmo, os participantes prestan o seu consentimento para que os datos persoais
sexan comunicados mediante a súa exposición nos taboleiros de anuncios deste Concello e na
páxina web do mesmo aos efectos de dar a publicidade esixida ao procedemento de selección.
SR ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE GONDOMAR
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