AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT

SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ EN PROCESOS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL - POLICIA LOCAL

Nom i Cognoms

DNI

Adreça

e-mail

Codi Postal

Telèfon

Població

DECLARO
1- Que desitjo concórrer al procés selectiu per proveir una plaça de caporal interí de la Policia Local convocada
en el BOP del dia 17/11/2009, i al DOGC del dia 02/12/2009.
2- Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria, i adjunto la documentació exigida de les bases.
3- Que estic exempt de fer la prova de català, aportant-se el justificant de l'equivalència de coneixements del catatà
exigida a les bases
Nivell B o certificat equivalent emès per:

4- Documentació adjunta a la sol·licitud: (documentació original o compulsada)
DNI
TITULACIÓ (Graduat en ESO, Graduat Escolar, FP-1 o equivalent)
Permís de conduir A, B i BTP
Certificat acreditatiu de tenir el certificat de nivell B de llengua catalana
Declaració relativa al compliment de les condicions o requisits establerts a les bases reguladores.
Full annex de mèrits (s'ha d'adjuntar documentació acreditativa en original o fotocòpia compulsada)

SOL·LICITO
Pendre part en el procès selectiu referenciat

Signatura

_______________________________

A emplenar pel personal de l'ajuntament
Verificada la documentació adjunta a la sol·licitud,
es troba conforme

Signatura

___________________________

Vilassar de Dalt,

ILTRE. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
D'acord amb allò que s'estableix per via reglamentària a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en
aquesta sol·licitud s'incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i que seran utilitzades exclusivament per a ofertes de treball de l'Ajuntament i dels seus
organismes autònoms. Tanmateix, informar-vos que podreu exercir els postres drets d'accés, rectificació i cancel·lació adreçant-vos a qualsevol punt d'informació de l'Ajuntament i mitjançant
sol·licitud escrita.
Autoritzo l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades exclusivament per ofertes de treball d'aquesta corporació i dels seus organismes
autònoms.

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT

SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ EN PROCESOS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL - POLICIA LOCAL
(Full annex de mèrits)

Documentació relativa als mèrits al·legats que s'adjunta a la sol·licitud:
En el cas que presenteu sol·licitud per a més d'un procés, indiqueu a quina sol·licitud s'adjunta
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Departament de Secretaria
Telf. 93 753 98 00
Imprimir formulario

