
 
CONVOCATÒRIA 7/2018 

 
 

Plaça:  AGENT INTERI POLICIA LOCAL  
 
1.- Dades de la persona sol·licitant 
Cognoms i Nom  DNI 

Domicili (carrer o plaça) Núm. Pis Porta 

Població Codi Postal 
 

Telèfon fix 
mòbil 

Adreça correu electrònic 

 
2.- Fets i motivació 
- El /la sol·licitant manifesta conèixer les bases d’aquesta convocatòria i reunir 
tots els requisits exigits a la mateixa. 
- El/la sota signant sol·licita ser declarat/da admès a les proves selectives a què 
es refereix la present instància, declarant que són certes les dades 
consignades en ella. 
 
S. Joan Despí, ........ de ............. de 20.                                    
 
Signatura, 
 
 
 
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la següent d ocumentació:  
1.- Fotocòpia  DNI. 
2.- Fotocòpia  títol corresponent . 
3.-. Fotocòpia dels permisos conducció A2, B  
 
Regulació exercici de drets previstos a la Llei 15/ 99 (LOPD). 
Les dades personals recollides seran incorporades en el sistema informàtic de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí d’acord amb la normativa vigent en cada cas. L’Ajuntament garanteix la 
confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen així com la 
implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, per garantir la seguretat d’aquestes 
dades. La persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició previstos a la Llei 15/99, amb escrit adreçat a l’Ajuntament i indicant clarament en 
l’assumpte: Tutela de Drets LOPD. 
 
Il.lm. Sr. Alcalde-President. 
                                                                                                                     .../... 
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3.- NIVELL DE CATALÀ: MANIFESTO, 
 
 
 

Que presento certificació acreditativa del nivell de català que es requereix a 
les bases (Nivell B2). 

 Que no tenint la certificació, opto per la realització de la corresponent prova 
 
Data i signatura, 
 
 
 
 
 
4.- DECLARACIÓ JURADA:  
 

El/la 
sotasignant 

 

 (Nom i cognoms) 

amb DNI núm.  realitza la següent  
 
DECLARACIÓ JURADA: 
Respecte a prendre el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir 
mentre es mantingui la relació de servei amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
Data i signatura,  
 
 
 
 
 

 
 
 (*) A omplir per l’òrgan de selecció. 
Data i signatura,  
 


