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Administració Local

2017-07913
Ajuntament de Constantí

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local es va aprovar una modifi cació de les Bases i convocatòria per la cobertura, 
en règim funcionarial de carrera, de cinc places de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, 
classe Policia Local, categoria agent, de l’escala bàsica, subgrup de classifi cació professional C2, a l’Ajuntament de 
Constantí. Expedient 1800/2017, en els termes següents:

Allà on diu:

“QUARTA.- ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
(…)

Les persones aspirants adjuntaran a la sol·licitud la documentació següent:

1. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o del passaport.
2. Fotocòpia de la titulació exigida.
3. Currículum vitae.
4. Fotocòpia de la documentació que acrediti estar en possessió de la titulació que eximeixi de la realització de 
l’exercici sobre coneixement de la llengua catalana (nivell intermedi B2).
5. Fotocòpia dels mèrits que s’al·leguin per tal de ser valorats.
6. Declaració responsable de l’annex IV.
7. Fotocòpia del permís de conduir A i B. 
8. Certifi cat de serveis prestats com a funcionari o funcionària en la categoria d’agent del cos de policia local de 
l’Ajuntament de Constantí o en altres cossos o forces de seguretat.
9. Rebut de pagament acreditatiu d’haver abonat a la Tresoreria municipal l’import dels drets d’examen.
10. Certifi cat mèdic ofi cial actualitzat, en el qual es faci constar literalment que es reuneixen les condicions físiques 
necessàries per a portar a terme les proves físiques especifi cades en l’annex I de les bases que regeixen aquest 
procés de selecció per a la cobertura de 5 places d’agent de la Policia Local de Constantí
11. Cal manifestar de manera expressa i sota la seva responsabilitat, que reuneixen tots i cadascun del requisits 
exigits en aquestes bases (cal aportar complimentada la declaració responsable de l’annex IV).”

Ha de dir:

“QUARTA.- ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
(…)

Les persones aspirants adjuntaran a la sol·licitud la documentació següent:

1. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o del passaport.
2. Fotocòpia de la titulació exigida.
3. Currículum vitae.
4. Fotocòpia de la documentació que acrediti estar en possessió de la titulació que eximeixi de la realització de 
l’exercici sobre coneixement de la llengua catalana (nivell intermedi B2).
5. Fotocòpia dels mèrits que s’al·leguin per tal de ser valorats.
6. Declaració responsable de l’annex IV.
7. Fotocòpia del permís de conduir A i B. 
8. (suprimit)
9. Rebut de pagament acreditatiu d’haver abonat a la Tresoreria municipal l’import dels drets d’examen.
10. Certifi cat mèdic ofi cial actualitzat, en el qual es faci constar literalment que es reuneixen les condicions físiques 
necessàries per a portar a terme les proves físiques especifi cades en l’annex I de les bases que regeixen aquest 
procés de selecció per a la cobertura de 5 places d’agent de la Policia Local de Constantí
11. Cal manifestar de manera expressa i sota la seva responsabilitat, que reuneixen tots i cadascun del requisits 
exigits en aquestes bases (cal aportar complimentada la declaració responsable de l’annex IV).
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La qual cosa es fa pública per al general coneixement, i a tots els efectes. 

Oscar Sánchez Ibarra. Alcalde
Constantí, 19 de setembre de 2017
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