
 

 

 

Sol·licitud de participació en el procés selectiu per a la COBERTURA, EN 

RÈGIM FUNCIONARIAL DE CARRERA, DE CINC PLACES DE L’ESCALA 

D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE 

POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT, DE L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ 

 

Nom i Cognoms:____________________________________________________________ 

NIF/NIE:__________________________________________________________________ 

Adreça:___________________________________________________________________ 

Població:__________________________________________________________________ 

Telèfon mòbil:_______________________ Telèfon fix:_____________________________ 

 
Manifesto: que ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

Declaro: No haver estat separat/ada per causes d’expedient disciplinari del Servei de 

qualsevol de les administracions públiques per resolució ferma, ni haver estat acomiadat 

disciplinàriament, en l’àmbit del sector públic, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de 

funcions públiques, per sentència ferma. 

 

No trobar-me inclòs/a en cap supòsit d’incompatibilitat del que preveu la Llei 21/1987, de 26 

de novembre d’incompatibilitats del personal al Server de l’administració de la Generalitat. 

Per la qual cosa 

 

Sol·licito: Participar en el procés selectiu esmentat i adjunto la documentació següent: 

 

 FOTOCOPIA DEL DNI O PASSAPORT 

 FOTOCOPIA DE LA TITULACIÓ EXIGIDA 

 CURRICULUM VITAE 

 FOTOCOPIA DE LA DOCUMENTACIÓ QUE EXIMEIXI LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE 

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA  

 RELACIÓ I FOTOCOPIA DELS MÈRITS AL.LEGATS 

 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ANNEX IV 

 FOTOCOPIA DEL PERMÍS DE CONDUÏR A I B 

 REBUT DE PAGAMENT ACREDITATIU D’HAVER ABONAT L’IMPORT DE DRETS D’EXAMEN 

 CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL ACTUALITZAT 

Signatura 

Constantí, ___ de    de 2017 

Alcalde-president de l’Ajuntament de Constantí 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
Dades personals 
 
Nom i cognoms ................................................................................................................  
NIF / NIE ............................ 
Correu electrònic ..............................................................................  
Telèfon ..........................  
Domicili ............................................................................................................................ 
Municipi ........................................ Codi postal ........................ 
 
 
 
Dades del procés de selecció Denominació 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............. 
 
Per tal de donar compliment a les bases TERCERA, apartats d), e), i), j) i l), i QUARTA.12.  
 
DECLARA, sota la seva responsabilitat, 
 
1. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el 

normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 
2. No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la 

responsabilitat penal, i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a 
l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del 
servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix,  el benefici de la 
rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
document oficial. 

3. Assumir el compromís de portar armes, i si s’escau d’arribar a utilitzar-les. 
4. Complir les condicions exigides per exercir les funcions que li puguin ésser encomanades, 

d’acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de 
Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament de servei de la policia local de 
Constantí. 

5. Que pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir mentre es mantingui 
la relació de servei amb la Policia Local. 

6. Que reuneix tots i cadascun del requisits exigits en les bases d’aquest procés de selecció. 
 
Constantí, a .......................................... de .................... de ................. 

 
Signatura 
 
 
 

 


