Departament de Recursos Humans

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ MITJANÇANT LA PROMOCIÓ INTERNA
D’UNA PLAÇA DE SERGENT DE POLICIA LOCAL DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE
L’INFANT
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Concurs oposició lliure
Publicació BOPT: 41 (28/02/2017)
DADES PERSONALS
DNI-NIF
Data de naixement

Primer cognom

Segon cognom

Sexe
H

Adreça

Municipi

Adreça de correu electrònic:
Minusvalia %

Nom

D
Codi Postal

Telèfon 1

Telèfon 2

En cas de minusvalia o discapacitat, adaptació que es demana i motiu de la mateixa

Com a persona interessada demano ser admès/a a la convocatòria a què es refereix aquesta sol·licitud i declaro que són
certes totes i cadascuna de les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per treballar a
l’Administració pública i les assenyalades en les bases.
Així mateix, em comprometo, en cas d’obtenir la plaça, a prestar el jurament o la promesa d’acord amb el que estableix el
Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril, en relació al Decret 359/86, de 4 de desembre, de la Generalitat de Catalunya i art.
62.c) de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.

Titulació mínima exigida que s’adjunta:

(Localitat I data)

Signatura

Il·lustríssim Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
INSTRUCCIONS
Llegiu-vos les bases generals i en especials la base 2. Escriviu únicament utilitzant majúscules
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BAREM DE MÈRITS DEGUDAMENT ACREDITATS
7.A SERVEIS PRESTATS desenvolupant de les forces o cossos de seguretat de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant:
7.A.1. Com a agent de la Policia Local: 0,10 punts per cada any complert de serveis prestats, fins un màxim d’1 punt.
7.A.2. Com a corporal de la Policia Local: 0,20 punts per any complert de serveis prestats, fins un màxim de 2 punts.
7.A.3. Com a cap de la Policia Local exercint tasques de responsabilitat: 0,50 punts per cada 6 mesos complets, fins un
màxim de 2 punts.
Vincle
(1)

Cos-escalacategoria

Data
inicial

Data
final

Mesos

% Jornada
(2)

Departament

Punts

Valoració
(3)

TOTAL (màxim 5 punts)
(1) C: Funcionari de Carrera; P: Funcionari en Pràctiques; E: Funcionari Interí; L: Contractat Laboral; A:
Contractat administratiu
(2) En el cas que no s’hagi estat contractat a jornada complerta es valorarà el percentatge realment treballat
(3) Mesos x % jornada x punts.

7.B.1 CURSOS organitzats o homologats per l’Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb aprofitament, sense que pugui
contar el curs específic per a l’accés a sergent:

NOM CURS

Organisme

Hores Valoració (1)
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TOTAL
(1) Per cada un dels cursos de durada fins a 25 hores: 0,20 punts
Per cada un dels cursos de 26 a 40 hores: 0,40 punts
Per cada un dels cursos de 41 a 100 hores: 0,60 punts
Per cada un dels cursos de més de 100 hores: 0,80 punts
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores dels cursos al·legats, sinó ho fan així és computaran
com cursos de durada fins a 25 hores.
7.B.2 ALTRES CURSOS relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament:

NOM CURS

Organisme

Hores Valoració (1)
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TOTAL
(1) Per cada un dels cursos de durada fins a 25 hores: 0,10 punts
Per cada un dels cursos de 26 a 40 hores: 0,20 punts
Per cada un dels cursos de 41 a 100 hores: 0,30 punts
Per cada un dels cursos de durada superior a 100 hores: 0,40 punts
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores dels cursos al·legats, sinó ho fan així és computaran
com cursos de durada fins a 25 hores.
LA PUNTUACIÓ TOTAL DE L’APARTAT 7.B. NO PODRÀ SER SUPERIOR A 3 PUNTS

7.C TITULACIÓ ACADÈMICA SUPERIOR A LA MÍNIMA EXIGIDA A AL CONVOCATÒRIA.

TITULACIÓ

Valoració (1)

Diplomatura universitària o equivalent: 1 punt
Llicenciatura universitària: 1,5 punts
(1) En aquest apartat només podrà puntuar una titulació

7.D EXPERIÈNCIA EN TASQUES DE DOCÈNCIA
7.D.1 Per impartir cursos a membres de cossos policials: 0,10 punts per cada 20 hores fins un màxim de 0,75 punts.
7.D.1 Per impartir cursos en qualsevol institució pública o privada relacionats amb les funcions propies de la plaça: 0,10
punts per cada 20 hores fins un màxim de 0,75

CURS IMPARTIT

ORGANISME

TOTAL (màxim 1,5 punts)

VALORACIÓ
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7.E NIVELL DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA SUPERIOR AL NIVELL EXIGIT A LA CONVOCATÒRIA.

VALORACIÓ (1)
Nivell C: 0,5 punts
Nivell D: 1 punt

TOTAL (màxim 1 punt)
(1) Només és podrà aportar un certificat

7.F RECOMPENSES I DISTINCIONS pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat, per raó
d’1 punt màxim

LA PUNTUACIÓ TOTAL DE LA FASE DE CONCURS NO POT SER, EN CAP CAS, SUPERIOR ALS 13 PUNTS.

El lliurament del seu currículum i la resta de la informació annexa al procés de selecció de candidats, implica que les dades
de caràcter personal aportades per Vostè, seran incorporades a un fitxer de candidats, del qual és responsable
l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT. El temps de conservació de les dades del currículum
aportades és d’un any; transcorregut aquest temps, es procedirà a la seva destrucció. Pot exercir els drets d’accés,
rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant escrit dirigit al Responsable de Seguretat, referència “Exercici de Drets” a la
direcció Plaça Aster, s/n 43890 Hospitalet de l’Infant (Tarragona), incloent fotocòpia del document nacional d’identitat.
En aquest sentit, l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT insisteix en el seu compromís d’ús
responsable i confidencial de les dades, agraint-li la seva confiança i garantint-li que aquestes dades seran tractades
d’acord amb les exigències legals, essent utilitzades únicament per l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE
L’INFANT amb el propòsit indicat. Amb la signatura d’aquest document el candidat dóna el seu consentiment informat per
al tractament de les seves dades personals per als usos i finalitats descrits, segons les condicions exposades i sota l’estricte
acompliment de la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE.
14/12/1999).
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_________________________________________________, amb DNI núm. ___________________
I domiciliat/ada a ___________________________________________________________________

DECLARO SOTA JURAMENT:

Que no he estat condemnat/ada per cap delicte ni estic separat/ada del servei de qualsevol de les
administracions públiques ni estic inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques.
Així mateix, declaro no estar inclòs/osa en cap dels motius d’exclusió relacionat a l’Annex 3 de les
Bases publicades al BOPT ____ de data 00/00/2017

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, _________ de ___________ de 2017

