SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA - BORSA DE TREBALL D’AGENTS INTERINS/NES
DE LA POLICIA LOCAL (Exp. Núm.: 266/2022)
Nom i cognoms

NIF/NIE

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

NIF

Si

No autoritzo la notificació via seu electrònica (cal disposar de certificat digital – es rebrà alerta al correu electrònic)

EXPOSO I DECLARO:
•

Que he llegit les bases i declaro que compleixo tots els requisits referits a les bases de la present convocatòria per poder
participar en el procés selectiu i que estic en condicions de poder-los justificar mitjançant documentació acreditativa.

•

Que declaro que són certes totes les dades que manifesto a la instància.

•

Que dono el meu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la
convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

•

Que em comprometo a prestar jurament o promesa tal com estableix l’article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals de Catalunya.

•

Que dono el meu consentiment a l’Ajuntament d’Alcarràs perquè quan ho consideri entre el període comprés entre l’últim dia de
presentació de sol·licituds i la pressa de possessió com a funcionari/a interí/na pugui consultar les dades que costen
d’antecedents penals sobre la meva persona al Registre Central de Penats del Ministeri de Justícia.

TITULACIÓ
Estic en possessió del títol de

EXEMPT/A de realitzar la prova de català
Per aportar el següent certificat acreditatiu:
Suficiència C1

Intermedi B2

Elemental B1

Bàsic A2

Altres ............................................

He superat una prova del mateix nivell com a funcionari/a públic, i ho acredito amb la següent documentació:
..........................................................................................................................................................
Per haver superat una prova del mateix nivell en la convocatòria de l’Ajuntament d’Alcarràs de:
..........................................................................................................................................................

SOL.LICITO: Ser admès/a a la convocatòria referida.
Documentació necessària:

Resguard acreditatiu del pagament de la taxa per drets d’examen.

Signatura

Localitat i data:
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran
utilitzades exclusivament amb la finalitat de gestionar la convocatòria de personal d’aquesta sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcarràs i no es preveu la seva cessió a
tercers llevat d’obligació legal. El responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Alcarràs: Plaça de l’Església, 1 25180 dpd@alcarras.cat. Podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la
seu electrònica de l’Ajuntament https://alcarras.eadministracio.cat/info.0

