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ANNEX II 
MODEL D’INSTÀNCIA 

 
Nom___________________________;Primer llinatge________________________________; 
 
Segon llinatge_________________________; DNI/NIF_________________________________;  
 
Domicili: __________________________________________________________________________; 
(a efectes de notificació)  
 
Localitat:___________________________________________Teléfon:__________________________ 
 
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.    /2017 , de 
data    de        de 2.017 , del procediment per a la selecció, mitjançant concurs-oposició, de personal 
funcionari interí per a la creació d’una borsa de treball de la subescala tècnica de l’escala d’administració 
especial de l’Ajuntament d’Alcúdia, de tècnic de gestió d’informàtica per a la cobertura d’un lloc de treball 
de tècnic de gestió d’informàtica per a l’execució del programa temporal “Projecte d’inversió immaterial 
d’implantació d’administració electrònica a l’Ajuntament d’Alcúdia i als seus organismes depenents”.  
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Que en relació al requisit de coneixement de la llengua catalana manifesta que: 
(Marcar amb una X una de les dues opcions): 
 

  Compleix el requisit de coneixement i presenta certificat acreditatiu del Nivell C1 ò superior. 
 

  No acredita el requisit i sol·licita realitzar la prova d’aptitud específica prevista en 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, NO A REQUISITS) 
1.-____________________________________________________________________ 
2.-____________________________________________________________________ 
3.-____________________________________________________________________ 
4.-____________________________________________________________________ 
5.-____________________________________________________________________ 
 
Per tot l’exposat, 
SOL·LICITA: 
Ser admesa/ès a la convocatòria del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball de tècnic de 
gestió d’informàtica per a la cobertura d’un lloc de treball de tècnic de gestió d’informàtica per a l’execució 
del programa temporal “Projecte d’inversió immaterial d’implantació d’administració electrònica a 
l’Ajuntament d’Alcúdia i als seus organismes depenents. 
 
Alcúdia, _________ de ________________ de 2.01_ 

AL SR. BATLE D’ALCÚDIA 
   


