BPL2019
Exp.:432/2019
SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ A
LA CONVOCATÒRIA DE
SELECCIÓ DE PERSONAL
Constitució de borsa
d’agent de policia local amb
caràcter interí.

A EMPLENAR PER L'ADMINISTRACIÓ
Núm. expedient
Núm. registre
Model

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

Data:

NIF

Adreça
Codi postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

DADES DE NOTIFICACIÓ
Persona a notificar:

Província
Adreça electrònica

Mitjà preferent de notificació
o Notificació postal
o Notificació electrònica
MANIFESTO:

•

Que desitjo concórrer al procés selectiu per la constitució d’una borsa d’agents
de policia amb caràcter interí per a substitucions i acumulació de tasques, a la
policia local de Roda de Berà.

•

Que reuneixo tots i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les
bases de la convocatòria.

•

Que concorro al procés amb la titulació següent: ____________________

•

No estic condemnat per cap delicte, ni inhabilitat per a l’exercici de funcions
publiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració
pública, i a aquest efecte, atorgo autorització expressa per a que l’ajuntament
de Roda de Berà demani, als efectes únics d’aquest expedient, els antecedents
que puguin constar al Registre Central de Penats i Rebels.

•

Que he abonat la taxa d’inscripció al procés selectiu.

•

Que em comprometo, en cas de ser proposat per a nomenament, durant el
termini de vigència de la borsa, a prestar jurament o promesa d’acord amb el
que estableix el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

BPL2019
Exp.:432/2019
Per les raons exposades, SOL.LICITO, ser admès com aspirant a la convocatòria
esmentada i, per tant, adjunto:
Fotocòpia del DNI (anvers i revers)
Justificant de l’abonament de la taxa corresponent als drets d’examen per
import de 6,00€.
Documentació acreditativa dels mèrits a computar en el procés selectiu.
Si s’escau:
Aporto certificat de nivell intermedi de català (B2) mitjançant certificat de la
Direcció General de Política Lingüística, o equivalent o superior, als efectes
de l’excepció de la realització de la prova de coneixements de català.
Estic exempt de realitzar la prova de català per haver superat una prova
d’aquest nivell, o superior, en algun procés selectiu per a l’accés a la funció
pública.
Nom del procés:
Administració:
Exercici:
Així mateix, acompanyo certificació d’aquest fet.
Roda de Berà, __ / de ______ / 2019
El sol·licitant
Signatura:

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ

Les dades de caràcter personal que consten en la present instància són tractades i
incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Roda de Berà, per tal de gestionar el
seu dret d’accés, conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a C/ Joan Carles I, 15 – 43883 Roda de Berà.

