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ANNEX II 
                                 MODEL D'INSTÀNCIA 

 
Nom_________________________; Primer llinatge___________________________; 
 
Segon llinatge______________________;DNI/NIF____________________________;  
 
Domicili:_____________________________________________________________ ; 
(a efectes de notificació)  
 
Localitat:__________________________________________Teléfon:_____________ 
 
Adreça electrònica:_____________________________________________________ 
La/el sotasignat, major d’edat, davant Vè comparesc i com millor procedeixi, 
EXPOSA: 
Primer.- Que ha tingut coneixement de la convocatòria mitjançant Resolució de la 
Batlia núm.    /2018 , de data    de        de 2.018 , del procediment selectiu per a la 
creació d’una borsa de treball per al nomenament de personal funcionari interí d´ 
auxiliars administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms.  
Segon.- Que aporta els següents documents: 

- còpia compulsada o adverada del seu document d’identificació personal 
(DNI,NIE, permís de conduir/passaport; en vigor)  

- còpia compulsada o adverada del certificat, títol o diploma de coneixement del 
nivell B2 exigit de llengua catalana (ò nivell superior) 

Tercer.- Que declara estar en possessió de tots i cadascun dels requisits i condicions 
que s’exigeixen a la convocatòria, i específicament que reuneix els requisits requerits a 
la Base Tercera de la convocatòria. 
Quart.- Que d’acord amb l’establert a les Bases de la convocatòria, al·lega i acredita 
els mèrits de la convocatòria mitjançant els documents que a continuació es relacionen 
per la qual cosa sol·licita li siguin reconeguts: 
(DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA, INCLOURE NOMÉS DOCUMENTACIÓ 
RELATIVA A MÈRITS) 
1.-___________________________________________________________________ 
2.-___________________________________________________________________ 
3.-___________________________________________________________________ 
4.-___________________________________________________________________ 
Per tot l’exposat, 
SOL·LICITA: 
Ser admesa/ès a la convocatòria del procediment selectiu per a la creació d’una borsa 
de treball per al nomenament de personal funcionari interí d´ auxiliars administratius de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms. 
Alcúdia, _________ de ________________ de 2.018 

AL SR. BATLE D’ALCÚDIA 
 
 
De conformitat al que disposen els articles 5 i 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, s'informa als interessats 
que les dades personals contingudes en la sol·licitud d'admissió, documentació que s'acompanyi a aquesta o que es generi a resultes d'aquesta convocatòria, 
són objecte de recollida per al seu tractament única i exclusivament per a l’exercici de funcions pròpies d’aquesta Administració, dins  el present procediment 
selectiu per a la seva convocatòria, tramitació, qualificació i resolució, per la qual cosa s’informa que les dades s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter 
personal, del qual és responsable aquest Ajuntament, i que en cas que sigui necessari als efectes de complir amb els principis de publicitat i transparència del 
procediment, algunes dades personals dels aspirants poden ser publicades en el BOIB o al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament. Que en aquest acte 
l’Ajuntament informa a les interessades/ts del dret de les persones físiques a accedir a les seves dades, a rectificar-les i a cancel•lar-les. Aquests drets podran 
ser exercits per mitjà d’escrit adreçat al responsable del fitxer a l’adreça postal següent: 07400 – Alcúdia – C/ Major, 9. Que així mateix se m’informa en aquest 
acte que les dades personals de persones físiques contingudes en la proposició només seran objecte de cessió o comunicació en els casos, condicions, i amb 
previ compliment dels requisits establerts en la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.  


