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Annex 1: Convocatòria Agent Auxiliar de Policia Local 

Dades del sol·licitant 

Nom i cognoms NIF/CIF 

Domicili 

Població Codi Postal

Data de naixement Telèfon de contacte Correu electrònic 

Documentació que s’adjunta 

Adjunto la documentació següent (marqueu el que correspongui): 

Documentació per ser admès: 
DNI sol·licitant i titulació exigida. 
Document d’identitat o passaport (comunitaris i assimilats que resideixin a Espanya ) 
Tarja de resident comunitari en vigor 
Document acreditatiu d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació 
Currículum Vitae 
Resguard de pagament de la gestió d’expedient 
Carnet de conduir B1 

Mèrits acreditats: 
Certificat o document acreditatiu de l’experiència professional 
Vida Laboral 
Certificats o diplomes de títols i cursos 
Inscripció a alguna Borsa de Treball que formi part de la xarxa XALOC 

Nivell C1 de català 
Altres (indicar-los):  

Declaracions 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

      No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o 
dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-me en inhabilitació 
absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial en els termes que es preveuen 
a l’article 56.d) de la Real Decreto Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

      No trobar-me inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o 
equivalent que impedeixi, en el meu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública (En el cas 
de nacionals d’altres estats). 
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      No trobar-me en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes a la legislació vigent 
sobre la matèria.  

      No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici 
normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma 
permanent o transitòria. 

El contrasignant sol·licita ser admès a les proves selectives a les quals es refereix la present 
instància i DECLARA que són certes les dades consignades, i que reuneix les condicions 
exigides a la convocatòria, comprometent-se a provar documentalment totes les dades que 
figuren en aquesta instància.  

Dret a la informació en protecció de dades 

Les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per AJUNTAMENT DE TARADELL, 
amb CIF P0827800D, i domicili al carrer de la Vila, 45, 08552 Taradell amb la finalitat de gestionar la 
sol·licitud i totes aquelles gestions inherents als serveis i tràmits sol·licitats. 

Les dades es conservaran mentre perduri el procediment en qüestió, i, en tot cas, durant el termini 
legalment previst per les normatives en cada moment vigents. 

Les dades no se cediran a tercers sense l’autorització prèvia de l’interessat, a excepció d’aquells 
organismes públics els quals estem obligats per imperatiu legal. 

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al 
tractament de les dades davant del Responsable del tractament: presencialment a l’Ajuntament de 
Taradell al carrer de la Vila, 45, 08552 Taradell, per correu electrònic dpo@taradell.cat o per la seu 
electrònica de la web municipal. En qualsevol cas, haurà d’aportar còpia del seu DNI, passaport o 
document equivalent. Podrà, també, presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. 

El consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment enviant correu electrònic a dpo@taradell.cat o 
per correu postal al carrer de la Vila 45, 08552 Taradell. 

Datació i signatura 

Data Signatura 
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