Àrea de serveis generals i econòmics
Recursos Humans
ANNEX V MODEL DECLARACIÓ – ACREDITACIÓ CONDICIONS O REQUISITS.
MODEL DE DECLARACIÓ RELATIVA AL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS O
REQUISITS ESTABLERTS A LES BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE
SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ COM A
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA DE CINC PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR MÉS LES PLACES VACANTS QUE ES PRODUIEXIN,
ENQUADRADES EN L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE
SERVEIS ESPECIALS, ESCALA BÀSICA, GRUP DE TITULACIÓ C2, I CONSTITUCIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL.

NOM I COGNOMS____________________________ amb DNI _________________, amb
domicili al carrer ___________________________, localitat ____________________, codi
postal_________, província de ____________.
DECLARO:
-

-

-

Tenir la ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
Tenir 18 anys o no excedir de l’edat establerta per la jubilació forçosa.
Complir les condicions exigides per exercir les funcions que em puguin ser encomanades,
d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, les
disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
Tenir la titulació requerida.
No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per cap impediment físic o psíquic que
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
Tenir l’alçada mínima requerida a les bases.
No haver estat condemnat/ada per cap delicte. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les
funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
administració pública.
No trobar-me afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26
de desembre.
Tenir els coneixements de llengua catalana de nivell B2 o superior requerit a les bases.
El compromís a prestar jurament o promesa cas de ser seleccionat.

DECLARO I JURO I/O PROMETO
-

Que em comprometo a portar armes.
Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes B i A2, o que em comprometo a
obtenir-los abans del nomenament de funcionari en pràctiques, i de mantenir-los vigents
mentre es mantingui la relació laboral com a agent de la Policia Local de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt.

Per la qual cosa faig aquesta declaració jurada.
Lloc, data i signatura

Ajuntament de Vilassar de Dalt – Plaça de la Vila, 2 – 08339, Vilassar de Dalt – Barcelona – 93 753 98 00

