____________________________________________________, amb domicili a
______________________________________
de _____________________,
C.P._______, amb DNI núm. _____________________, telèfon _________________,
amb correu-e _____________________________________________________.

EXPOSO:

Que assabentat de la convocatòria publicada al BOPT núm. 19 de data 27 de gener
de 2017, al DOGC núm. 7294 de 25 de gener 2017, per a la provisió en règim
d’interinitat, mitjançant concurs-oposició lliure, de dues places d’agutzil-vigilant de
seguretat pública, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament dels
Pallaresos, reuneixo tot i cadascun dels requisits exigits a la Base 4a. de la
convocatòria, per la qual cosa és del meu desig participar en el procés selectiu.

És per això que,

SOL·LICITO :

Ser admès a les proves selectives convocades per a la provisió interina de les places
de referència, adjuntant els mèrits que s’al·leguen per a la seva valoració en la fase
de concurs, encapçalats per l’índex exigit a la base 5ena.
Els Pallaresos, _____ de __________________ de 2017

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD), L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin
mitjançant l’ emplenament de qualsevol instància de registre, es recolliran en els fitxers el responsable dels quals és
l’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al
tractament d’aquestes dades, en els termes establerts a la LOPD, o bé adreçant-se a les nostres oficines a l’Avinguda
Catalunya, número 8.

IL.LTR. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

ÍNDEX DE MÈRITS PER A LA FASE DE CONCURS DEL PROCÉS
SELECTIU CONVOCAT PER A LA PROVISIÓ INTERINA DE DUES
PLACES D’AGUTZIL-VIGILANT DE SEGURETAT PUBLICA VACANTS A
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE
PALLARESOS
 Experiència en l’Administració en funcions similars a la plaça
convocada (certificat o còpia de les actes de presa de possessió i
cessament).
 Experiència en l’empresa privada en empreses de seguretat (vida
laboral, contractes de treball, fulls de nòmina, o qualsevol altre
document que acrediti la classe i naturalesa dels serveis prestats
que s’al·leguen).
 Titulacions acadèmiques.
 Permisos de conducció (B).
 Formació i perfeccionament (cursos, jornades i seminaris de
formació, d’especialització o de perfeccionament, diplomes o títols
oficials homologats).
 Nivell de coneixement de llengua catalana.
 Recompenses i distincions (pròpies dels Cossos de Policia Local o
de la resta de Forces i Cossos de Seguretat Pública).

Els Pallaresos, ____ de ____________ de 2017

