ANNEX II
SOL·LICITUD PER A PRENDRE PART EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA
SELECCIÓ DE 6 PLACES DE POLICIA LOCAL, FUNCIONARI DE CARRERA,
MITJANÇANT PROCEDIMENT ORDINARI, DE L'AJUNTAMENT DE MURO
SOL·LICITANT
NOM I LLINATGES:
DNI:
DIRECCIÓ:
CODI POSTAL:
PROVÍNCIA:
TELÈFON FIXE:
CORREU ELECTRÒNIC:

MUNICIPI:
PAÍS:
TELÈFON MÒBIL:

ILLA:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. de la normativa reglamentària de
desplegament.

EXPOSA: Que vista la publicació al BOIB núm. _____ de data ___ de ___________ de 201___ i
BOE núm. _____ de data ___ de ___________ de 201___ de la convocatòria per a prendre part en
el procés selectiu per a la selecció de 6 places de Policia Local, funcionari de carrera, mitjançant el
procediment ordinari de l'Ajuntament de Muro.
PRESENTA:
a. Fotocòpia compulsada del DNI o document que acrediti la nacionalitat.
b. Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en aquesta convocatòria.
c. Fotocòpia compulsada del certificat de coneixements de llengua catalana.
d. Una fotocòpia compulsada del permís de conduir de les classes A2 i B en vigor.
DECLARA: Que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona de la
convocatòria, referides a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Que (........) disposa del certificat de superació de les proves d'aptitud física de l'EBAP en els termes
que s'estableixen en l'article 165.3 del Decret 40/2019 a l'efecte de restar exemptes de fer les proves
físiques del procés selectiu.
SOL·LICITA: Que es tingui per presentada la present sol·licitud dins el termini concedit a l'efecte i
sigui admesa per prendre part en el procés selectiu selectiu per a la selecció de 6 places de Policia
Local, funcionari de carrera, mitjançant el procediment ordinari de l'Ajuntament de Muro.

Lloc, data i signatura

BATLE DE L'AJUNTAMENT DE MURO

