
Exp. 1606/2019

1460. Selecció de personal concurs. 
Plaça d'Agent de la Policia Local de Martorelles. 

SOL·LICITANT Nom i Cognoms o raó social Document Identitat

REPRESENTANT Nom i Cognoms o raó social Document Identitat

Adreça postal de Notificació 

Població Codi Postal Telèfon

En cas de persona física: Sol·licito rebre les notificacions relacionades amb aquest tràmit
per mitjans electrónics, en l'exercici del dret que em reconeix l'art. 41,1 de la Llei 39/2015. 

EXPOSO 

Al BOPB de data 17.06.2019 s’han publicat les bases i al DOGC de data 27.06.2019 la
convocatòria per  a  la  provisió  d'una  plaça  de  la  Policia  Local  de  l’Ajuntament  de
Martorelles.

Que reuneixo tots i  cadascun dels requisits establerts a la base tercera de les Bases
reguladores del procés selectiu.

Que assumeixo el compromís de portar armes de foc, a mantenir vigent els carnets de
conduir A2 i B.

Dono el meu consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal
que són necessàries per  prendre part  en aquesta convocatòria  i  per  la  tramitació  del
procés selectiu d’acord a la normativa vigent.

Autoritzo a l’Ajuntament  de Martorelles a que demani  els  antecedents  que en puguin
constar al registre Central de Penats i Rebels.

DEMANO 

Participar i ser admès/sa al procés selectiu per proveir d’una plaça d'Agent de la Policia
Local,  enquadrada en  el  grup de classificació  C2 de l’Ajuntament  de  Martorelles,  pel
sistema de concurs de mobilitat.



Documents aportats

Còpia del DNI  

Titulació acadèmica exigida.

Currículum vitae.

Còpia documents acreditatius dels requisits específics.

Documentació acreditativa de ser funcionàri/ària de carrera de la categoria convocada en
situació de servei actiu i una antiguitat mínima de dos anys.

Documentació  acreditativa dels  mèrits  al·legats  als  efectes de la  seva valoració  en el
procés de concurs. 

Certificat de Serveis prestats de l'Administració de Procedència.

Certificat del nivell de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

Certificat negatiu del Registre central d'antecedents sexuals.

Consentiment i Deure d’Informar als Interessats sobre Protecció de Dades.

He  estat  informat  de  què  L'Ajuntament  de  Martorelles  tractarà  i  guardarà  les  dades  
aportades  en la  instància  i  en  la  documentació  que  l’acompanya  per  a  la  realització  
d’actuacions administratives.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del 
tractament

Ajuntament de Martorelles.

Finalitat
Identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment 
de les actuacions i comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.

Legitimació Compliment d’obligacions legals

Destinataris
Altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el 
procediment.

Drets de les persones 
interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació adreçant-se a la Plaça de l’Ajuntament, 1  - 08107 
Martorelles.

Informació Addicional Podeu consultar més informació a http://www.martorelles.cat/proteccio-dades

DECLARO  que  són  certes  totes  i  cadascuna  de  les  dades  consignades  en  aquesta  
sol·licitud  així  com  de  la  documentació  adjuntada  i  em  comprometo  a  provar  
documentalment  tot  el  que declaro  i  a  aportar  la  documentació  original  acreditativa a  
requeriment de l’Ajuntament.

Martorelles,  .

Signatura
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