
ANNEX I 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS SELECTIU PER 

A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES DE POLICIA LOCAL, CATEGORIA OFICIALA O 

OFICIAL, A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE 

L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA, PER PROMOCIÓ INTERNA, CONCURSO-

OPOSICIÓN. 

Nom___________________________; Primer llinatge___________________________; 

Segon llinatge_________________________________; DNI/NIF___________________; 

Domicili (a efectes de notificació)____________________________________________; 

Localitat___________________________; Telèfon______________________________; 

Adreça electrònica______________________________ 

La/El sotasignat, major d’edat, davant Vè comparesc i com millor procedeixi, 

EXPOSA : 

Que vista la publicació al BOIB núm.______ de data__ de_________ de 2020 i BOE núm.  

_____ de data___ de ______ de 2020 de la convocatòria per a prendre part en el procés selectiu 

del concurs-oposició de 2 places de policia local, categoria oficiala o oficial, a la plantilla de 

personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Alcúdia, per promoció interna. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE Declaro que reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits a la 

base tercera de la convocatòria, referits a la data de finalització del termini de presentaciò de 

sol·licituds i que són certes les dades que s’hi consignen en aquesta sol·licitud. 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (Marcau amb una X la documentació que es presenta) 

(_) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud 

de renovació.  

(_) Fotocòpia compulsada del certificat de la condició de funcionari de carrera al cos de la Policia 

Local d’Alcúdia, en la categoria de policia amb un servei mínim de dos anys com personal 

funcionari a la categoria de policia d’Alcúdia.  

(_)Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.  

(_) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixement de llengua catalana.  

(_) Fotocòpia compulsada dels permisos de conducció A2 i B en vigor.  

SOL·LICITA:  

Ser admesa/ès a la convocatòria del procediment selectiu del concurs-oposició de 2 places de 

Policia Local, categoria d’oficiala o oficial, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament 

d'Alcúdia, per promoció interna.  

Alcúdia, ______ de ________________ de 2.020  

Signatura:  

 

 

 



A LA SRA. BATLESSA D'ALCÚDIA  

 

 

Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats 

propietat de l'Ajuntament d'Alcúdia i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de 

les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercitar els drets 

d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre 

General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcúdia. 

 


