MODEL D’INSTÀNCIA

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
CP:
PROVINCIA:
CORREU ELECTRÒNIC:

N.I.F.:
MUNICIPI:
TELÈFON:

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
MITJÀ PREFERENT DE NOTIFICACIÓ
 Notificació postal
 Notificació electrònica
IMPORT A PAGAR
TITOLAR DEL COMPTE
NÚM. COMPTE BANCARI

12,00 €
AJUNTAMENT DE LLAURI
BANKIA ES66 2038 6098 1164 0000 0100

EXPOSA
PRIMER. Que tenint coneixement de la convocatòria del procediment de selecció per a la
formació d’una BORSA DE TREBALL D'AGENT POLICIA LOCAL, mitjançant anunci publicat al
Butlletí Oficial de la Província de València núm. _____, de data _______.
SEGON. El/la sotasignat declara que són certes les dades que s'hi consignen, que no es troba
impedit o incapacitat per a l'accés a la funció pública , que no presenta cap quadre d'exclusió
mèdica previst en l'Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i
Administracions Públiques i que reuneix les condicions assenyalades en la base tercera de les
bases de selecció que regeixen la convocatòria anteriorment esmentada a la data d’expiració
del termini de presentació de la instància.

TERCER. Que declara conèixer i acceptar les bases de la convocatòria i adjunta la
documentació exigida en aquestes.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
 Fotocopia del DNI i permís de conducció.
 Fotocopia del títol de batxiller superior o equivalent.
 Documents acreditatius dels mèrits i experiència professional per a la fase del
concurs.
 Fotocòpia de l’ ingrés de la taxa.

C/ La Font, 2 - 46613 Llaurí (València)
Tel. 96 256 04 68 - Fax 96 297 82 23
www.llauri.org

Per tot allò exposat,
SOL.LICITA
Que s’admeta aquesta sol·licitud per a participar en el procés de selecció per a la
formació d’una borsa de treball d’agent de Policia Local.
En _________________, a _____ de ____________ de 2021.
Signatura de la persona sol.licitant,

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
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 DE LLAURÍ li informa que les seues dades personals aportades en este formulari
seran incorporades a un fitxer titularitat del mateix Organisme, amb la finalitat de la gestió dels servicis objecte del formulari,
oferts per este Ajuntament en l’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 Ajuntament de Llauri, carrer La Font, 2. Llaurí (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.

ALCALDIA DE L ‘AJUNTAMENT DE LLAURI
C/ La Font, 2 - 46613 Llaurí (València)
Tel. 96 256 04 68 - Fax 96 297 82 23
www.llauri.org

