
 

ANNEX IV: ANNEX A LA INSTÀNCIA GENÈRICA 
 

1  DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
Objecte de la convocatòria: procés selectiu per a la provisió en propietat de 3 places d’agent de la Policia 
Local d’Anglès i creació borsa 
Denominació de la plaça o lloc de treball: agent de la Policia Local 
d’Anglès Grup de classificació: C2 
Tipus de plaça: funcionari de carrera   
Nombre de places convocades: 3 (dels quals 1 reserva a dones) + borsa de reposició  
Sistema d’accés: lliure 
Procediment: concurs oposició 
BOP núm.:                                             DOGC núm.: BOE núm.:  
2  TÍTOLS ACADÈMICS OFICIALS 
Títol acadèmic oficial exigit en la 
convocatòria Centre d’expedició Any 

   
   
3  ALTRES DADES  
  a) Adjunto certificat acreditatiu del coneixement de la llengua catalana exigit en la convocatòria 

o equivalent, si és el cas 
 

 
b) Declaro que he participat en un procés selectiu convocat per aquesta corporació on hi havia 

establerta una prova de coneixements de la llengua catalana de caràcter obligatori i 
eliminatori del nivell ..................... i que he superat la prova 

  c) Declaro que estic treballant o he treballat a l’Ajuntament d’Anglès i, per tant, sol·licito un 
certificat dels serveis prestats en aquesta corporació, si és el cas 

 
  d) Autoritzo l'Ajuntament d’Anglès a sol·licitar a altres administracions totes aquelles dades que 

siguin necessàries per al desenvolupament d'aquest procediment 
  e) Necessito l’adaptació o l’adequació del temps i/o dels mitjans per realitzar les proves, per 

disminució legal 
4  OBSERVACIONS 
 
 
 
 
5  EXPOSICIÓ DE FETS I PETICIÓ 
DECLARO que són certes totes les dades que es consignen en aquest annex, que compleixo totes les 
condicions exigides per treballar a l’Administració pública i les condicions i requisits assenyalats 
especialment a les bases d’aquesta convocatòria, que em faig responsable de la veracitat de les dades 
contingudes en aquest document i SOL·LICITO ser admès/a en la convocatòria especificada en aquest 
annex. 



 

 
NOM I COGNOMS: 
…………………………................……………................…………….. 
 
NÚM. DE DNI: 
…………...............................................................................…………….. 
 
LLOC I DATA DE NAIXEMENT: 
........................................................................................  
 
TELÈFON MÒBIL: 
............................................................................................................ 
 
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: 
........................................................................... 
 
LLOC I DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD: 
……………….….........…………  

 
       
               Signatura: 
 
 
 

  

 
 


	ANNEX IV: ANNEX A LA INSTÀNCIA GENÈRICA

	DADES DE LA CONVOCATÒRIA: 
	Grup de classificació C2: 
	Tipus de plaça funcionari de carrera: 
	Sistema daccés lliure: 
	Procediment concurs oposició: 
	BOP núm: 
	DOGC núm: 
	BOE núm: 
	TÍTOLS ACADÈMICS OFICIALS: 
	Títol acadèmic oficial exigit en la convocatòriaRow1: 
	Centre dexpedicióRow1: 
	AnyRow1: 
	Títol acadèmic oficial exigit en la convocatòriaRow2: 
	Centre dexpedicióRow2: 
	AnyRow2: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_8: 
	fill_21: 
	OBSERVACIONS: 
	4: 
	EXPOSICIÓ DE FETS I PETICIÓ: 
	NOM I COGNOMS: 
	NÚM DE DNI: 
	LLOC I DATA DE NAIXEMENT: 
	TELÈFON MÒBIL: 
	ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: 
	LLOC I DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOLLICITUD: 


