
INSTÀNCIA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  COBERTURA  EN  PROPIETAT  DE  DUES  PLACES  DE  TÈCNIC/A
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA, GRUP A, SUBGRUP
A2,  DE TORN LLIURE MITJANÇANT EL SISTEMA D'OPOSICIÓ.

Nom i cognoms:

D.N.I o N.I.E.:

Domicili:

C.P.:                                       Municipi:                                                                        Província :

Telèfon:

Correu Electrònic:

Assabentat/a  del  procediment  convocat  per  l'Excm.  Ajuntament  de  l'Alcúdia  (València)  per  a  la  celebració  de  proves
selectives, per a les places de Tècnic d'Administració General, Escala d'Administració General, Subescala Tècnica, Grup A,
Subgrup A2.

EXPOSA: 

a) Que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits en les Bases de la convocatòria. 

b) Que coneix i accepta la totalitat de les Bases que regeixen aquest procés selectiu. 

c) Que aporta al costat d'aquesta instància els documents exigits en les Bases:

1. Còpia del Document Nacional d'Identitat o passaport. 

2. Justificant d'haver abonat els drets d'examen  (60,00 €) al compte bancari de la  CAIXA RURAL de
l'Alcúdia  núm.: ES43 3096 0001 9711 4372 2328.

d) Que no ha sigut separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració Pública, ni  
trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. 

e) Que no pateix malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la funció i el 
normal desenvolupament de les pràctiques professionals. 

Així mateix, manifesta acceptar les notificacions que se li remeten al correu electrònic (e-mail) abans indicat. 

f) Que SOL·LICITA realitzar l'exercici de coneixements de valencià.

 NO SOL·LICITA realitzar l'exercici de coneixements de valencià.⃞
Per tot això, SOL·LICITA: 

Ser  admés a  les  proves  selectives  convocades  per  l'Ajuntament  de l'Alcúdia  i  ressenyades  a l'inici  d'aquesta
Instància, i declara que són certs les dades consignades en ella, comprometent-se a provar documentalment totes les dades
que figuren en la sol·licitud. 

Data: 

(Signatura) 

l'Exmo. Ajuntament de l'Alcúdia, com a responsable del tractament de les seues dades, l'informa que els mateixos podran ser utilitzats per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de
les seues competències, la legitimació de les quals aquesta basada en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat i el consentiment de l'Interessat, se cediran dades en el seu
cas, a altres Administracions Públiques i als encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservats durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals
que encomana la normativa adminstrativa. El sol.icitant accepta que les seues dades personals identificatives i els resultats derivats del procés Administratiu siguen publicats en la web
municipal durant el termini de temps pertinent. De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en la protecció  de dades personals, el reglament (EU) 2016/679 i Llei
orgànica de protecció  de dades a Espanya, els interessats podran exercir els seus drets reconeguts del tractament mitjançant instància presentada davant el Registre General, adjuntant
fotocòpia del DNI o per  correu electrònic.
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