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ANEXO I 

MODELO DE INSTANCIA 
 
 
D/ª....................................................................................................................con D.N.I. nº................................  
e enderezo na......................................................................................................................................................... 
C.Postal........................Localidade........................................................................................................................ 
Municipio..............................Provincia......................Teléfono............................................................................... 
 
Como candidato/a remitido/a pola SEPE de Galicia para o posto de traballo que o Concello de Carral pretende 
cubrir de operario de limpeza para o servizo de prevención de incendios e limpeza de montes ao abeiro da 
subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro do programa Aprol rural 
2020 DECLARO/A: 
 
 
1º.- Que coñezo e acepto na súa integridade e sen obxección ningunha as bases que rexen a convocatoria. 
2º.- Que solicito ser admitido/a ao referido concurso e comprométome a someterme ás bases que o regulan. 
3º.- Que estou inscrito/a no SEPE de Galicia como demandante de emprego non ocupado e con 
dispoñibilidade para o emprego.  
4º.- Que non padezo enfermidade, nin estou afectado/a por limitación física ou psíquica que sexa 
incompatible co desenvolvemento das funcións propias do posto obxecto desta convocatoria. 
5º.- Que non estou  separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ao Estado, ás Comunidades 
Autónomas ou ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado para o exercicio das funcións públicas. No caso de 
ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin estar sometido a sanción 
disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público. 
Non estar afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na lexislación vixente sobre 
incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. 
6º.- Que non fun contratado/a, por un período igual ou superior a nove meses con cargo ás axudas concedidas no 
ano 2019 pola Consellería de Economía, Emprego e Industria no ámbito de colaboración coas entidades locais, en 
materia de políticas activas de emprego, para a contratación de persoas desempregadas, segundo se indica no 
artigo 14.2 da dita Orde do 20 de decembro de 2019(DOG núm. 18, do 28 de xaneiro), modificada posteriormente 
pola Orde do 18 de febreiro de 2020(DOG núm. 37, do 24 de febreiro). 
 
 
Xunto coa instancia (anexo I) achego documentación acreditativa de atoparme nas circunstancias recollidas 
no punto cuarto das bases.  

 
Carral,       de               de  2020 
 

O/a aspirante 
 
 

Sinatura 
  
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO CARRAL 


