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ANEXO II
MODELO DE SOLICITUDE PARA TOMAR PARTE NO PROCESO SELECTIVO DE CREACIÓN DUNHA
LISTA DE AGARDA PARA OS POSTOS DE AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL ANO 2017 DO
CONCELLO DE RIANXO:

D/Dª ...................................................…………………………………................................., con data de
nacemento.............................., con DNI nº ..............................................................., e con domicilio
en……….......................................................................................... (teléfono..................................)
EXPÓN:
a) Que coñece e acepta as Bases que van a rexer na oposición para a creación dunha lista de agarda de
auxiliares de Policía Local, para cubrir as renuncias e baixas das prazas xa cubertas, durante os meses
de xullo, agosto e setembro.
b) Que desexa ser admitido/a ás probas selectivas ó obxecto de prover as citadas prazas.
c) Que o solicitante reúne todos e cada un dos requisitos establecidos na convocatoria,
comprometéndose a aportar no seu momento a documentación esixida ó efecto.
d) Declara non haber sido condenado por delito doloso, nin estar inhabilitado para o exercicio de funcións
publicas, nin estar separado do servizo das Administracións Publicas por expediente disciplinario ou
resolución xudicial.
e) Que adxunta á presente:

1.
2.

Copia compulsada do documento acreditativo entre os que se indican na base 3ª.
Certificado medico acreditativo de estar en condicións para realizar as probas físicas.

3.

Titulo acreditativo de estar en posesión (ou en condicións de obtelo na data en que remate o
prazo de presentación de instancias) do título de Educación Secundaria Obrigatoria, título de
Graduado Escolar ou equivalente.

4.

certificado de antecedentes penais.

Así mesmo, achega:
- De ter superado o curso teórico - práctico de auxiliar da Policía Local na Academia Galega de
Seguridade Pública, poderao acreditar xunto coa instancia. SI NON
- Acreditación de coñecemento da lingua galega suficiente conforme á normativa. SI

NON

Por todo o exposto, solicito se teña por presentada esta solicitude e sexa admitido/a ás probas
selectivas para a creación dunha lista de agarda para os postos de auxiliar da Policía Local para o ano
2017
Rianxo, ...... de............. de 2017
Sinatura

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIANXO (CORUÑA)

