
SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECTIU  AGENTS POLICIA LOCAL

A DADES PERSONALS  /  COGNOMS I NOM
COGNOMS NOM DNI

DOMICILI(CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)

LOCALITAT NACIONALITAT DATA DE NAIXEMENT

TELÈFON MÒBIL ADREÇA ELECTRÒNICA

B DADES DE LA CONVOCATÒRIA

 Que assabentat de les bases que regeixen la convocatòria de 2 PLACES AGENTS DE LA POLICIA
LOCAL publicades en el BOP de València nº 210  de data 31 d'octubre de 2019.
               

C DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona que signa més avall, coneixedora de la convocatòria pública efectuada per l'Ajuntament
de l'Alcúdia,  per  a cobrir  dues places d'Agents de la Policia Local  que s'especifica  en aquesta
instància,  DECLARA,  de  conformitat  amb  l'article  69.4  de  la  Llei  39/2015,  que  reuneix  tots  i
cadascun dels requisits exigits en les bases de la convocatòria i  em compromet, en cas de ser
proposat/ada a presentar la documentació acreditativa, per la qual cosa SOL.LICITA ser admes/esa
a les proves selectives que a l'efecte se celebren.
D DOCUMENTACIÓ APORTAR

– Resguard d'ingrés dels drets d'exàmen  50 €
– Fotocòpia del DNI
– Còpia  del document de bonificació de les taxes

□  Certificat del SEPE que es trobe en situació de desocupació i no estiga percebent cap 
prestació econòmica ni subsidi o autorització a l'Ajuntament de l'Alcúdia per a la seua 
comprovació mitjançant mitjans telemàtics.
□  Informe actualitzat de la vida laboral emés per la TGSS a data de presentació de les 
instàncies.

En l’Alcúdia, a ___ de _________ de 2019.

Fdo.: ___________________________

 SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE L´ALCÚDIA

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell De 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades facilitades per Ud. en aquest document seran  incorporats a un fitxer automatitzat el
responsable del qual és l'Ajuntament de L´Alcúdia amb N.I.F P4601900F , amb la finalitat de fer-li participar en la bossa d'ocupació que l'Ajuntament posa a disposició dels
ciutadans i  informar-li  d'aquelles ofertes d'ocupació que puguen resultar  del seu interés.  El termini de conservació de les dades és màxim un any,  prenent com a
referència, la data de sol·licitud o d'inscripció en la bossa d'ocupació, procedint-se a la supressió dels mateixos una vegada haja transcorregut el dit període. Les seues
dades no se cediran a cap fitxer excepte quan procedisca per obligacions legals.  Així mateix, l'informem de la possibilitat que Vosté té d'exercitar els drets d’ accés,
rectificació, portabilitat i supressió de dades, així com sol·licitar que es limite el tractament de les seues dades personals o oposar-se al mateix , per mitjà d'un escrit a què
acompanyarà fotocòpia del seu DNI, dirigit al Registre General d'Entrada/Eixida d'aquest Ajuntament situat en C/ Pintor Vergara, 28, de L'Alcúdia –46250- València.
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