
 

 

ANNEX 3 
MODEL SOL·LICITUD 

DNI 1ER LLINATGE 2N LLINATGE NOM

DATA 
NAIXEMENT

SEXE
DIRECCIÓ 
(tipus i nom via, núm. i pis)

CODI POSTAL

Home
Dona

MUNICIPI PROVINCIA TELÈFONS CONTACTE ADREÇA ELECTRÒNICA
Fix
Mòbil

ALTRE DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA A AQUESTA SOL·LI CITUD
Justificant bancari acreditatiu del pagament dels drets de participació en el concurs

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA D'UN CONCU RS PER A LA CONSTITUCIÓ 
D'UNA BORSA DE TREBALL DE POLICES LOCALS INTERINS I  TURISTICS 

DADES PERSONALS

REQUISITS CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA

Sol·licit ser admès/esa a les proves selectives a què es refereix aquesta instància, declar que són certes les dades
que s'hi consignen i que complesc les condicions 
exigides per a l'ingrés i les que preveu especialment la convocatòria esmentada, em compromet a provar
documentalment totes les dades que consten a aquesta
sol·licitud i don el meu consentiment perquè l'Administració tracti les meves dades personals, a l'efecte derivat
d'aquesta convocatòria. 

Acredit certificat nivell B (coneixements orals de català)
Necessit prova prèvia de valoració de coneixements de català

COMPROMISOS

 Fotocòpia del document nacional d’identitat.
Relació de mèrits 

 

 

 Algaida, 
_____ de __________ de 2014 
 
Signat  
 
 
 
INSTRUCCIONS PER A LA PERSONA INTERESSADA  
INSTRUCCIONS GENERALS 
— Heu d’escriure a màquina o amb un bolígraf damunt una superfície dura, utilitzant majúscules de tipus 

d’impremta. 
— Assegurau-vos que les dades són clarament llegibles. 
— Evitau doblegar el paper i fer-hi correccions, esmenes o ratllades. 
— No us oblideu de signar l’imprès. 
— Hi heu d’adjuntar el resguard acreditatiu del pagament, la fotocòpia del DNI i la relació de mèrits. 

L’incompliment de les dues darreres instruccions determinarà l’exclusió de l’aspirant. 
 
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Carrer del Rei, 6. (07210) 
www.ajalgaida.net 
 
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informam que les vostres dades personals recollides s’incorporaran, per tractar-les, al fitxer automatitzat de 
gestió d’oposicions de la Conselleria d’Administracions Públiques. D’acord amb el que preveu la Llei esmentada, 
podeu exercitar els drets d’accés, de rectificació, d’oposició i de cancel·lació de dades adreçant un escrit a la 
Secretaria de l’Ajuntament d’Algaida. 
 


