
 

Ajuntament d'Alcarràs 
Plaça de l'Església, 1, Alcarràs. 25180 (Lleida). Tel. 973790004. Fax: 973791431 

 
Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat/da per sentència 
ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de 
tràfic d’ésser humans 
 
 
  
, amb DNI                       , aspirant a la convocatòria pública per a proveir un lloc de 
treball de                                                          
qualificat com a lloc de treball amb contacte habitual amb menors,  
 
 
Declaro i/o prometo, als efectes establerts a l’article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 
4 de juny, de protecció integral de la infància i l’adolescència en front la violència 
que: 
 
 
No he estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la 
indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans i, en aquest sentit, 
autoritzo a l’Ajuntament d’Alcarràs a comprovar la veracitat de la meva declaració. 
 
 
Alcarràs,             de                                   de             
 
 
 
Signatura    
 
 
 

 
 
SERVEI DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS 
 
INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
Responsable Ajuntament d’Alcarràs 
Finalitat Donar compliment al requisit d’ocupació previst en la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, pel que 

fa als llocs de treball amb contacte habitual amb menors. 
Legitimació Relació contractual. 
Destinataris Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament 

de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països. 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació 

addicional. 
Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent 
adreça: http://www.alcarras.cat/proteccio-de-dades 

 He estat informat i entenc  la Política de Protecció de Dades de l’Ajuntament 
 

Altres autoritzacions: 
 Accepto l’enviament d’informació d’interès sobre les activitats que organitzi l’Ajuntament. 
 
 Accepto que l’Ajuntament realitzi consultes de les meves dades a través de la Plataforma 

d’Intermediació de Dades i altres serveis interoperables, si s’escau. 
 

http://www.alcarras.cat/proteccio-de-dades
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