SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ A LES PROVES SELECTIVES PER A LA
PROVISIÓ DE DOS PLACES D’AGENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL.
DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms o Raó social

NIF/ CIF

Domicili
Provincia

Població
C.P.

E-mail:

Telèfon

EXPOSE:

Que tenint coneixement de la convocatòria del procediment per a la selecció de dos places d’agent de la
policia local, per concurs oposició per procediment de consolidació, i consederant que reunisc tots i cada
un dels requisits que en esta s’exigeixen,
SOL·LICITE:

Que donant per presentada esta instància i previs els tràmits i comprovacions que estimen oportuns, ser
admés/a a l’esmentat procediment.
DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN:
a) Fotocòpia compulsada de la titulació de batxiller o tècnic o equivalent.
b) Resguard acreditatiu del pagament previ dels drets d'examen, fixats en la quantitat de 100 €, segons el que
s'estableix en l'ordenança fiscal reguladora, que seran satisfets mitjançant ingrés o transferència bancària en el
compte de l'Ajuntament oberta en Cajamar, oficina d'Alcàntera de Xúquer amb el número següent:
ES91 3058 2226 04 2732000035
En el document d'ingrés o de transferència haurà de fer-se constar: "CONCURS - OPOSICIÓ PLACES POLICIA
LOCAL ALCÀNTERA DE XÚQUER" i nom de l'aspirant. El pagament de la taxa es justificarà mitjançant
original o fotocòpia compulsada del document que acredite haver ingressat els drets d'examen.
c) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
d) A les instàncies també haurà d'acompanyar-se, en sobre tancat, la documentació acreditativa dels mèrits que
s'al·leguen degudament compulsats, i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem del concurs. No es
valorarà cap mèrit que no es justifique degudament. No es tindrà en compte mèrit algun que no s'acredite durant el
termini de presentació d'instàncies.

Plaç de presentació: del 23 d'abril al 21 de maig de 2019 ( punt 4 Bases publicades al DOGV núm. 8532 de
18,04/2019)
INFORMACIÓ D’AVISOS I NOTIFICACIONS
Desitge que m’informeu mitjançant l’enviament d’un missatge electrònic dels canvis en aquest expedient.
Trie el mitjà de notificació pel qual desitge ser notificat (només per a subjectes no obligats a rebre notificacions
telemàtiques
Desitge ser notificat de manera telemàtica.
Desitge rebre la notificació per correu certificat al domicili indicat més amunt.
Ausiàs March, 2

46293

96 258 04 02

96 258 06 79

axuquer@gva.es

www.alcanteradexuquer.es

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, l’AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER li informa
que les seues dades personals aportats en este formulari seran incorporats a un fitxer titularitat del mateix Organisme,
amb la finalitat de la gestió dels servicis objecte del formulari, oferits per este Ajuntament en el seu àmbit de les seues
funcions. També s'informa que, en els termes previstos per la legislació vigent, es podran cedir dades a altres
Administracions, Ens Públics Municipals, de caràcter públic o privat, i Òrgans de Control. Si ho desitja, podrà exercitar
els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades
de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, per mitjà d'un escrit
dirigit a Dirección CARRER AUSIÀS MARCH, 2. Alcàntera de Xúquer (València/Valencia). . A més, pot consultar la
informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra Seu Electrònica.

He llegit i accepte els termes referents a la Protecció de Dades.

En Alcàntera de Xúquer, a

de

de 20 19 .

SIGNAT,

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA)
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