
 
Ajuntament de Banyoles 
Servei de Recursos Humans 

  

 
Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.00.50 17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.49.17 NIF: P1701600G correu-e: personal@ajbanyoles.org 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
 DADES PERSONALS  1r cognom    2n cognom   Nom                 Sexe     Data de naixement   NIF                   Telèfon     Domicili                  Localitat     Codi Postal  Nacionalitat                
Adreça electrònica                   Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:            SÍ NO 
 Us manifesto que:  
Desitjo concórrer al procés de SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE DUES PLACES D’AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL DE BANYOLES, INCLOSES A L’OFERTA PÚBLICA DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2018. 

  Accepto les bases del procediment de selecció i reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria.  Declaro que són certes totes les dades que declaro a la fitxa.  Per les raons exposades , SOL·LICITO a ser admesa o admès com aspirant  a la convocatòria esmentada. Hi adjunto:   Currículum acadèmic i  professional      Fotocòpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat   Fotocòpia del permís de conduir tipus  A2 i B    Fotocòpia de la titulació exigida.   Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs.   Acreditació dels coneixements de llengua catalana (Nivell B).    Declaració jurada  (Annex 1).   Signatura, Lloc i data.  
Les dades personals recollides seran incorporades en el sistema informàtic de l’ajuntament de Banyoles i només es podran cedir de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com estableix l’art.5 de l’esmentada llei.  
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