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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS SELECTIUS 

Nom:       
            
Domicili: 
       

Població:  
      

Codi Postal: 
      

Telèfon: 
      

DNI: 
      

Correu electrònic: 
      
 
EXPOSO, desitjo participar en el procés selectiu per a la cobertura de quatre places d’Agent de 
Policia Local, grup C2, i constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Argentona. 
 
1. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de 
la convocatòria i adjunto la documentació següent a efectes d’acreditar el compliment dels 
requisits per participar al procés selectiu: 
 

 Document nacional d’identitat   
    Titulació requerida  
    Permisos de conduir A2 i B 
    Declaració jurada 

 
2. Que, en relació a l’acreditació de l’equivalència de coneixements de llengua catalana: 
 

 Aporto certificat emès pel Departament d’Educació de la Generalitat de  Catalunya, 
Consorci per a la Normalització lingüística, Junta Permanent de Català.  
  Que no puc acreditar l’equivalència de coneixements i, per tant, hauré de realitzar la 

prova prevista a les bases. 
 

 Autoritzo de forma expressa i, en virtut del que preveu l’article 28.2 de la LPACAP, a 
l’Ajuntament d’Argentona a consultar o obtenir els documents preceptius o facultatius del 
present procediment de selecció que hagin estat elaborats per qualsevol administració  
 
SOL·LICITO ser admès/a per prendre part  en aquest procés selectiu. 
(Signatura) 
 
 
 
Argentona,           de                                    de 20      
 
IL·LMA. SRA. ALCALDESSA–PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA 
D’acord amb allò que s’estableix per via reglamentària a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en aquesta sol·licitud s’incorporaran a un fitxer 
automatitzat propietat de l’Ajuntament d’Argentona i que seran utilitzades exclusivament per a ofertes de treball de 
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms. Tanmateix, informar-vos que podreu exercir els vostres drets d’accés, 
rectificació i cancel·lació adreçant-vos a qualsevol punt d’informació de l’Ajuntament i mitjançant sol·licitud escrita. 
Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades exclusivament per 
ofertes de treball d’aquesta corporació.  
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