
 

 

 
 

 

Annex núm. 2 - DECLARACIÓ JURADA 
CONVOCATÒRIA  DE   SELECCIÓ  DE   PERSONAL 
 

SOL·LICITANT: 
 

 Nom i cognoms / Raó social:    NIF / CIF / Passaport: 

      

 Tipus via:  Nom de la via:      Núm.:  Bloc:   Escala:  Pis:  Porta 

                  

Municipi: 
   

C.P.: 
 

Comarca: 
      

 
    

      
 

           

 País / Nacionalitat:                                                          Adreça electrònica:   

 Telèfon fix: Telèfon mòbil:   

        

 

Als efectes de la participació en el procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places 

de Caporal de la Policia Local de Castelló d’Empúries, mitjançant el sistema de selecció de 

concurs-oposició i el sistema d’accés de promoció interna (Exp. Núm. 01/22). 

 

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que en el moment de la realització de les proves: 

 

PRIMER.- Que hauré superat el “Curs de formació bàsica”, imprescindible per accedir a l’escala bàsica 

d’Agent de la Policia Local. 

 

SEGON.-  Que podré portar armes de foc. No tenir l'arma de foc retirada. 

 

TERCER.- Que Posseeixo el carnet de conduir de la classe B. 

Que tindré vigent el carnet de conduir esmentat, mentre es mantingui relació laboral amb la 
Policia Local de Castelló d’Empúries. Les excepcionalitats seran per causes de força major 

(sentència judicial, pèrdua dels carnets per esgotament dels punts, etc.). 
 

QUART.- Que tinc la condició de funcionari/ària de carrera, en la categoria d’agent del subgrup C2 
de qualsevol cos de policia local de Catalunya, amb un mínim d’antiguitat com a funcionari/ària 
de carrera de dos anys en el respectiu cos policial. 

 
CINQUÈ.-  Que em trobo en alguna de les situacions administratives respecte a la plaça ocupada fins 

al moment, en la categoria d’Agent: servei actiu, serveis especials, serveis en altres 
administracions o qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc de treball en el cos 
de referència. 

 

I perquè així hi consti, signo aquesta declaració. 

 

Signatura: 

 

 

 

Castelló d’Empúries, ....................... de / d’ .......................................... de 2022 
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