AJUNTAMENT DE RIOLA
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL
FUNCIONARIO PARA PROVEER EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE AGENTE DE
POLICÍA LOCAL DE LA ESCALA DE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, POR PROCESO
DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL./ MODEL SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN
LA SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI PER A PROVEIR EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA
D'AGENT DE POLICIA LOCAL DE L’ESCALA DE LA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, PER PROCÉS DE
CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.

NÚMERO EXPEDIENTE (A rellenar por la
Administración)/ NUMERO EXPEDIENT (A
emplenar per l’Administració)
Nombre y apellidos/Nom i cognoms

DNI/ DNI

Fecha de nacimiento/ Data de
naixement

Correo electrónico/ Correu electrònic

Código Postal/ Codi

Teléfono/ Telèfon

FAX/FAX

Municipio/ Municipi

Provincia/ Provincia

postal

Cuando actúe por representación, consigne a continuación los datos identificativos de la persona física o jurídica a la cual
representa/ Quan actue per representació, consigne a continuació les dades identificatives de la persona física o jurídica a la qual
representa:

Nombre y apellidos o Razón Social/ Nom i cognoms o Raó Social
DNI/NIF/CIF

Teléfono/ Telèfon

FAX/ FAX

Correo

electrónico/

Correu

electrònic

Domicilio/ Adreça

Código Postal/ Codi

Municipio/ Municipi

Provincia/ Provincia

postal

 A los efectos regulados en el art. 41 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicos, la práctica de las notificaciones se realizarán de forma electrónica./ Als efectes regulats en l'art.
41 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públics, la pràctica de les notificacions es realitzaran
de manera electrònica.

EXPONE/ EXPOSE
En relación al anuncio sobre aprobación de las bases y convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de
agente de Policía Local, por proceso de consolidación de empleo temporal (Publicado en el BOP núm. 87 del
8/05/2020, DOGV núm. 8812 de 15/05/2020, corrección de errores DOGV núm. 8815 de 19/05/2020 )/ En relació a l'anunci
sobre aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de Policia Local, per procés de
consolidació d'ocupació temporal (Publicat en el BOP núm. 87 del 8/05/2020, DOGV núm. 8812 de 15/05/2020, correcció d'errors DOGV
núm. 8815 de 19/05/2020)

SOLICITA / SOL·LICITA
En atención a lo que antecede se solicita se admita la presente solicitud y documentación que acompaña y se le tenga
como aspirante a formar parte de la convocatoria para proveer en propiedad de una plaza de Agente de Policía Local
por proceso de consolidación de empleo temporal, para lo que DECLARA que reúne todos y cada uno de los
requisitos de admisión establecidos en las bases de la presente convocatoria publicada en el BOP núm. 87 de
8 de mayo de 2020, a fecha de presentación de la presente instancia./ En atenció al que antecedeix se sol·licita s'admeta
la present sol·licitud i documentació que acompanya i se li tinga com a aspirant a formar part de la convocatòria per a proveir en
propietat d'una plaça d'Agent de Policia Local per procés de consolidació d'ocupació temporal, per al que DECLARA que reuneix tots i
cadascun dels requisits d'admissió establits en les bases de la present convocatòria publicada en el BOP núm 87 de 8 de maig
de 2020, a data de presentació de la present instancia.

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento./ Les dades per vosté facilitats seran inclosos en un fitxer titularitat de l'Excm.
Ajuntament de Riola, la finalitat del qual és la gestió administrativa de l'autorització sol·licitada en el present document.

La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento de Riola/ La no comunicació de les dades i lliurament dels documents adjunts pot provocar la no atenció de la sol·licitud
efectuada. L'informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals siga necessari facilitar les seues dades per a poder
gestionar la seua sol·licitud. Conforme al que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau oposició, mitjançant instància acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI (o
acreditació equivalent), presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Riola
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AJUNTAMENT DE RIOLA
DOCUMENTACIÓN / DOCUMENTACIÓ



Fotocopia del D.N.I. o documento identificativo equivalente del/la solicitante y acreditación indispensable de la
representación con la que se actúa../ Fotocòpia del D.N.I. o document identificatiu equivalent del/la sol·licitant i acreditació
indispensable de la representació amb la qual s'actua.



Resguardo acreditativo correspondiente al abono de los derechos de exámen./ Resguard acreditatiu corresponent a

l'abonament dels drets d’exàmen. -CAJAMAR (ES29 3058 2193 062720001715)



Fotocopia de la titulación exigida o documentación acreditativa de la titulación exigida./ Fotocòpia de la titulació exigida

o documentació acreditativa de la titulació exigida.



Fotocopia del permiso de conducir de las clases B y A2, que erm ta la ond
n de moto letas on nas
ara ter sticas de oten a e no sobre asen los
o na rela n de potencia/ peso no superior a 0’16 kw/kg; o
manifestar que se encuentran en condiciones de obtenerlo antes de
e nal e el la o de resenta n de
instancias./ Fotocòpia del permís de conduir de les lasses
e ermeta la ond
de motocicletes amb unes
característiques de pot n a e no sobre assen els
o na rela
de potència/ pes no s
troben en condicions d'obtindre-ho abans que finalitze el termini de presenta
d'instàncies.



er or a 0’16*kw/kg; o manifestar que es

Certificado oficial que acredite la carencia de antecedentes penales por delitos dolosos o tenerlos cancelados./

Certificat oficial que acredite la manca d'antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.

 Modelo de declaración responsable de no tener una inhabilitación por sentencia firme para el ejercicio de la función
pública, ni separación del servicio de ninguna administración pública mediante expediente disciplinario y de
comprometerse a portar armas de fuego, y si es preciso, utilizarlas./ Model de declaració responsable de no tindre una
inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni separació del servei de cap administració pública mitjançant
expedient disciplinari i de comprometre's a portar armes de foc, i si cal, utilitzar-les.

 Fotocopia de los méritos que se aleguen que se relacionaran en la solicitud o en hoja anexa./ Fotocòpia dels mèrits
que s'al·leguen que es relacionaren en la sol·licitud o en fulla annexa.



Certificado médico oficial (En todo caso, de conformidad con lo establecido en la Base num. Cuarta, deberá
presentarse en el momento que se celebre la Fase Oposición – Pruebas Físicas./ Certificat mèdic oficial (En tot cas, de
conformitat amb el que s'estableix en la Base num. Quarta, haurà de presentar-se en el moment que se celebre la Fase Oposició –
Proves Físiques.

En Riola, a _____ de _______________________________ de 2020
EL INTERESADO-A/ L’INTERESS T-DA:

FDO/ SIGNAT.___________

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento./ Les dades per vosté facilitats seran inclosos en un fitxer titularitat de l'Excm.
Ajuntament de Riola, la finalitat del qual és la gestió administrativa de l'autorització sol·licitada en el present document.

La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento de Riola/ La no comunicació de les dades i lliurament dels documents adjunts pot provocar la no atenció de la sol·licitud
efectuada. L'informem que les seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals siga necessari facilitar les seues dades per a poder
gestionar la seua sol·licitud. Conforme al que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau oposició, mitjançant instància acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI (o
acreditació equivalent), presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Riola
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