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SOL·LICITANT 

 

COGNOMS _________________________________________________NOM__________________________________ 

 

DNI  NÚM.________________ _____ DOMICILI (Carrer) ___________________________________________________ 

 

POBLACIÓ _____________________________________ ______________________CODI POSTAL_________________ 

 

NACIONALITAT____________________DATA DE NAIXEMENT__________________ TELÈFON ____________________ 

 

CORREU ELECTRÒNIC________________________________________________________________________________ 

 

EXPOSO: 

 

Que m’he assabentat de la convocatòria de proves selectives per a la provisió de 6 places d’AGENT DE LA 

POLICIA LOCAL, mitjançant concurs oposició lliure, publicada en el BOP núm. ___________  de 

data__________  i en el DOGC núm._________ de data_____________. 

 

Que desitjo participar en les proves selectives abans esmentades, atès que reuneixo tots i cadascun dels 

requisits que s’exigeixen en les bases de la convocatòria. 

 

Que em comprometo, en cas d’obtenir la plaça, a prestar el jurament o la promesa tal i com estableix 

l’art. 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya.  

 

Que em comprometo a portar armes. 

 

Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 

 

Que adjunto a la present sol·licitud la documentació següent: 

 

 Currículum. 

 Fotocòpia compulsada del DNI. 

 Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. 

 Declaració jurada referent al compromís de portar i fer ús d’armes, d’acord amb les condicions 

establertes per la normativa vigent. 

 Fotocòpia compulsada dels permisos de conduir A i B, així com de l’autorització BTP prevista a l’art. 4 

del RD 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de conductors. 

 Fotocòpia compulsada dels documents acreditatius dels mèrits al·legats. 

 Fotocòpia compulsada del certificat de nivell B de la JPC o equivalent. 

 Justificant de pagament dels drets d’examen o document que acrediti que es troba en situació 

d’atur. 

 

 

Per tot això  

 

DEMANO: 

 

Ser admès/a a les proves selectives esmentades. 

 

La Roca del Vallès, 

 

 

 

 

 

 
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades 

facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 

d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de 

l‘Ajuntament de la Roca del Vallès.  
Autoritzo a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per 

a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès. 
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