
 

C/ Sant Cristòfol,  s/n. 
08756 – La Palma de Cervelló 
Tel.  93 – 672.02.02 
Fax  93 – 672.01.25 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU DE 2 PLACES MÉS 1 ADDICIONAL 
D’AGENT DE POLICIA LOCAL, FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA 
DE CERVELLÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE I CREACIÓ BORSA DE TREBALL.  
 

SOL.LICITANT 
 

Nom i cognoms: 

NIF: 

Domicili: 

Codi Postal i Població:           

Telèfon: 

Correu electrònic: 

Data de naixement: 

Nacionalitat: 
 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT  

      
     Que reuneixo els requisits exigits a la convocatòria i accepto les seves bases 
     Que no he estat mai separat/ada mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública o dels òrgans 
constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni em trobo inhabilitat/da, absoluta o especialment, per resolució 
judicial per ocupar càrrecs públics o per accedir al cos o escala de funcionaris. 

Que no em trobo afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26/12. 

Que autoritzo a que la Policia Local comprovi els antecedents que puguin constar al Registre Central de Penals i Rebels 

Que em comprometo a fer el jurament o promesa a que fa referència el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, per al quals 

es determina la fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió de funcions públiques 

Que em comprometo a romandre durant un mínim de 3 anys prestant serveis com a membre de l Policia local des del 

nomenament com a funcionari de carrera de l’Ajuntament de la Palma 

Que em comprometo a complir les condicions exigides per exercir les funcions que em puguin ésser encomanades, 

d’acord amb el que determina la llei 19/1991 i les disposicions que la despleguin, el Reglament del Cos i les normatives 
vigents. 

 
SOL.LICITUD 
 

Demano participar en el procés selectiu: 
 
 

AGENT DE CARRERA DE LA POLICIA LOCAL 
 

 
RELACIÓ DE DOCUMENTS UNITS 
 

Currículum (no cal aportar els mèrits declarats) 

Fotocòpia DNI 

Fotocòpia títol acadèmic (ESO, equivalent o superior) 

Fotocòpia permís conduir A2 i B, si els té 

Fotocòpia certificat nivell B de català, si el té 

Fotocòpia del  Certificat mèdic oficial  

Fotocòpia del rebut de pagament de la taxa: 30,00€  o  15,00€ si s’acredita situació d’atur 
 

LLOC, DATA I SIGNATURA 
 

La Palma de Cervelló,              de                                   de 2020 


