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_________________________________________________________________ 

amb domicili a ________________________________________  núm. ______ 

CP ___________________ de _______________________________________ 

telèfon _______________________, correu electrònic _____________________  

i DNI núm.  ________________________ 

EXPOSO: Que coneixedor/a de la convocatòria per a la selecció de dues places 
d’agents de la policia local per concurs oposició publicades al DOGC núm. 8285 de 
2 de desembre de 2020 i atès que reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits en 
la base segona i que són els següents: 

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent. 
b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o 

graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o 
tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o 
superior.  

c) Haver complert 18 anys i no passar dels 45 
d) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, 

d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, i les disposicions vigents. 
e) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions 

públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 
pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho 
acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 

f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el 
normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

g) En el cas de l’accés a la categoria d’agents, tenir una alçada mínima d’1,60 per les dones i 
d’1,65 pels homes.  

h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B. 
i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.  

 
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de solꞏlicituds a excepció del permís 
A2 que s’haurà de presentar abans de la finalització del curs de formació bàsica que organitza 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
 
SOL.LICITO: Prendre part en el corresponent procediment selectiu (s’adjunta el 
currículum vitae). 

Deltebre (Delta de l’Ebre),  _________ de _______________ de 2020 

EXCM. SR. ALCALDE‐PRESIDENT AJUNTAMENT DELTEBRE 
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DECLARACIÓ JURADA 

 

________________________________________________________________ 

amb domicili a ________________________________________  núm. ______ 

CP ___________________ de _______________________________________ 

i DNI núm.  ________________________ 

 

DECLARO: 

Que coneixedor/a de la convocatòria per a la selecció de dues places d’agents de la policia local per 
concurs oposició publicades al DOGC núm. 8285 de 2 de desembre de 2020 prenc part en el 
corresponent procediment selectiu i agafo el compromís de portar armes de foc. 

 

Deltebre (Delta de l’Ebre),  _________ de _______________ de 2020 
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