
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES

A DADES PERSONALS  /  COGNOMS I NOM
COGNOMS NOM DNI

DOMICILI(CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)

LOCALITAT NACIONALITAT DATA DE NAIXEMENT

TELÈFON MÒBIL TELÈFON FIX E-MAIL

B EXPOSE
     PRIMER.- Que vista la convocatòria anunciada en el BOP de València nº 20   de data   29/01/2019  , en relació a la 
convocatòria de borses, d'acord amb les bases aprovades per JGL de data 08/01/2019. 
      
      SEGON.- Que reunisc tots i cadascun de les condicions exigides en les bases.

                  

C CONVOCATÒRIA

   
           Que assabentat de les bases que regeixen la convocatòria de

               __________________________________________________________________________

D SO.LICITA 
     Que tinga per presentada aquesta instància per a prendre part en les proves selectives, per al que adjunte la 
documentació requerida : - Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat
     Document acreditatiu d'haver pagat els drets d'examen (3 €) al conte bancari de l'ajuntament en BANKIA  IBAN ES 44 
2038 6004 6364 0000 0126

En el cas de tindre reconeguda diversitat funcional igual o superior al 33% : - Certificació de Conselleria o altres òrgans 
competents.

                  

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

Fdo.: ___________________________

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

De conformitat amb el que disposa  la EL 15/1999, de Protecció de Dades Personals, l'informem que les dades facilitades per Ud. en aquest document per l'entrega suposa
el consentiment a què les seues dades siguen incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és l'Ajuntament de L´Alcúdia qui ho utilitzarà exclusivament
per a si. 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 i cancel·lació, 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-

telèfon 96 254 02 66 · 96 299 69 57 · carrer Pintor Vergara, 28 · 46250 l’Alcúdia (Valencia)
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