
 Ajuntament d’Alcúdia 
 Batlia 
 Carrer Major, 9  -07400 Alcúdia- Mallorca 
  http://www.alcudia.net 
 Tel: 971 89 71 00       Fax: 971 54 65 15              

  

1 

 

 

 
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.1.201/2020 , 
de data 1 de juliol de 2.020 , del procediment selectiu per a la cobertura  pel torn lliure, mitjançant concurs-
oposició, de 2 places vacants de funcionari de carrera de la subescala tècnica de l’escala d’administració 
general de l’Ajuntament d’Alcúdia, publicada al BOIB Núm: 122/2020, de data 11 de juliol de 2.020; 
convocatòria anunciada al BOE núm. 198/2020, de 21 de juliol.  
 
QUE MANIFESTA QUE COMPLEIX ELS REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA I EN RELACIÓ AL 
REQUISIT DE TITULACIÓ AL·LEGA ESTAR EN POSSESSIÓ DEL TÍTOL  
 
TÍTOL DE:_____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
(la persona aspirant ha d’indicar quina titulació posseeix com a requisit de la convocatòria, la no indicació 
de la titulació al·legada per a participar en la convocatòria serà motiu d’exclusió). 
 
Segon.- Que aporta els següents documents: 

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

 
Tercer.- Que compleix el requisit de coneixement de llengua catalana i presenta certificat acreditatiu del 
Nivell C1 ò superior. 
 
Per tot l’exposat, 
 
SOL·LICITA: 
Ser admesa/ès a la convocatòria del procediment selectiu per a la cobertura  pel torn lliure, mitjançant 
concurs-oposició, de 2 places vacants de funcionari de carrera de la subescala tècnica de l’escala 
d’administració general de l’Ajuntament d’Alcúdia. 
 
Alcúdia, ______ de ________________ de 2.020 
 
Signatura: 

http://www.alcudia.net/
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A LA SRA. BATLESSA D’ALCÚDIA 
De conformitat al que disposen els articles 8 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 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. En tot cas s’informa als 
interessats que quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que contingués dades personals de l'afectat, s'identificarà al mateix mitjançant el seu nom i cognoms, afegint 4 xifres 
numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent. Quan la publicació es refereixi a una pluralitat d'afectats aquestes xifres 
aleatòries hauran d'alternar. 
 
Que així mateix se l’informa que respecte de les dades personals que declari en la present sol·licitud  que ja estiguin en poder de les administracions públiques, l'òrgan destinatari de la sol·licitud 
podrà efectuar en l'exercici de les seves competències les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades. 
 
. Que així mateix s’informa en aquest acte que les dades personals de persones físiques contingudes en la sol·licitud només seran objecte de tractament en els casos, condicions, i amb previ 
compliment dels requisits establerts en la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Que així mateix els interessats tenen la possibilitat d’exercir-ne, en els termes normatius,  els 
drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679,  dret d’accés de l’interessat a les dades, dret de rectificació i supressió, dret a la limitació del tractament, dret a la limitació del 
tractament, dret a la portabilitat de les dades i dret d’oposició. Que així mateix l’Ajuntament té l’obligació de comunicar qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del 
tractament efectuada conformement a l'article 16, a l'article 17, apartat 1, i l'article 18 del Reglament UE 2016/679 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, 
llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable ha d'informar l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho demana. Aquests drets podran ser exercits per 
mitjà d’escrit adreçat al responsable del tractament de les dades  a l’adreça postal següent: Ajuntament d’Alcúdia (Illes Balears); CP:07400 – Alcúdia – C/ Major, 9 
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