
 

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

 
INSCRIPCIÓ EN PROVES SELECTIVES ADMINISTRATIU INSCRIPCIÓ EN PROVES SELECTIVES ADMINISTRATIU INSCRIPCIÓ EN PROVES SELECTIVES ADMINISTRATIU INSCRIPCIÓ EN PROVES SELECTIVES ADMINISTRATIU  

 
DADES DEL SOL.LICITANTDADES DEL SOL.LICITANTDADES DEL SOL.LICITANTDADES DEL SOL.LICITANT    

DNIDNIDNIDNI    PRIMER COGNOMPRIMER COGNOMPRIMER COGNOMPRIMER COGNOM    SEGON COGNOMSEGON COGNOMSEGON COGNOMSEGON COGNOM    NOMNOMNOMNOM    

    

DOMICILI (C/ )DOMICILI (C/ )DOMICILI (C/ )DOMICILI (C/ )    

    

CODI POSTALCODI POSTALCODI POSTALCODI POSTAL 

MUNICIPIMUNICIPIMUNICIPIMUNICIPI    PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA    TELEFÒNTELEFÒNTELEFÒNTELEFÒN    

    

DATA DE NAIXEMENTDATA DE NAIXEMENTDATA DE NAIXEMENTDATA DE NAIXEMENT    CORREU   ELECTRÒNICCORREU   ELECTRÒNICCORREU   ELECTRÒNICCORREU   ELECTRÒNIC    

    

    

CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA    
BORSA OCUPACIÓ TEMPORAL D'ADMINISTBORSA OCUPACIÓ TEMPORAL D'ADMINISTBORSA OCUPACIÓ TEMPORAL D'ADMINISTBORSA OCUPACIÓ TEMPORAL D'ADMINISTRATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (C1)RATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (C1)RATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (C1)RATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (C1)    

    

DATA PUBLICACIÓ WEBDATA PUBLICACIÓ WEBDATA PUBLICACIÓ WEBDATA PUBLICACIÓ WEB    

13/10/201713/10/201713/10/201713/10/2017    

DATA PUBLICACIÓ BOPDATA PUBLICACIÓ BOPDATA PUBLICACIÓ BOPDATA PUBLICACIÓ BOP    

25/10/201725/10/201725/10/201725/10/2017    

    

    

SOL.LICITASOL.LICITASOL.LICITASOL.LICITA            
Ser admès (a) a les proves selectives a les quals fa referència aquesta instància.Ser admès (a) a les proves selectives a les quals fa referència aquesta instància.Ser admès (a) a les proves selectives a les quals fa referència aquesta instància.Ser admès (a) a les proves selectives a les quals fa referència aquesta instància.    

Manifeste  que son certes  les dades que en la mateixa es Manifeste  que son certes  les dades que en la mateixa es Manifeste  que son certes  les dades que en la mateixa es Manifeste  que son certes  les dades que en la mateixa es consignen, que reunisc les consignen, que reunisc les consignen, que reunisc les consignen, que reunisc les 

condicions exigides en les bases de la convocatòria i que hem compromet a justificar condicions exigides en les bases de la convocatòria i que hem compromet a justificar condicions exigides en les bases de la convocatòria i que hem compromet a justificar condicions exigides en les bases de la convocatòria i que hem compromet a justificar 

documentalment totes les dades que figuren en la sol·licitud.documentalment totes les dades que figuren en la sol·licitud.documentalment totes les dades que figuren en la sol·licitud.documentalment totes les dades que figuren en la sol·licitud. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE APORTADOCUMENTACIÓ QUE APORTADOCUMENTACIÓ QUE APORTADOCUMENTACIÓ QUE APORTA        
----    DDDDocument acreditatiu d’haver pagat els drets  d’exameocument acreditatiu d’haver pagat els drets  d’exameocument acreditatiu d’haver pagat els drets  d’exameocument acreditatiu d’haver pagat els drets  d’examen  (6 n  (6 n  (6 n  (6 €)  al compte                  bancari €)  al compte                  bancari €)  al compte                  bancari €)  al compte                  bancari 
de la Caixa Rural de l’Alcúdia  IBAN ES43 3096 0001 9711 4372 2328.de la Caixa Rural de l’Alcúdia  IBAN ES43 3096 0001 9711 4372 2328.de la Caixa Rural de l’Alcúdia  IBAN ES43 3096 0001 9711 4372 2328.de la Caixa Rural de l’Alcúdia  IBAN ES43 3096 0001 9711 4372 2328.    
    
----            Fotocòpia del DNIFotocòpia del DNIFotocòpia del DNIFotocòpia del DNI    
    
----    Diversitat funcional SI/NO (APORTA DOCUMENTACIÓ D'ADAPTACIÓ A LES PROVES)Diversitat funcional SI/NO (APORTA DOCUMENTACIÓ D'ADAPTACIÓ A LES PROVES)Diversitat funcional SI/NO (APORTA DOCUMENTACIÓ D'ADAPTACIÓ A LES PROVES)Diversitat funcional SI/NO (APORTA DOCUMENTACIÓ D'ADAPTACIÓ A LES PROVES) 
 
  
 

L’Alcúdia,  a _____ de ______________L’Alcúdia,  a _____ de ______________L’Alcúdia,  a _____ de ______________L’Alcúdia,  a _____ de ________________ de  2017__ de  2017__ de  2017__ de  2017    
El/ La sol.licitantEl/ La sol.licitantEl/ La sol.licitantEl/ La sol.licitant 

 
 
 
 

Sr Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Alcúdia 


