
 

Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament 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 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament. 
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LLOC DE TREBALL: 
 
 
 

CODI RPT: 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES 

DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT 
N.I.F. COGNOMS  I NOM 

ADREÇA  (Carrer, Plaça, Av.) Número 

CODI POSTAL MUNICIPI PROVÍNCIA FAX TELÈFON 

ALTRES DADES  
DADES PEL CONCURS (si de cas) 
 
 
 
 
 
 

  
(NOTA:  Escriure al revers o afegir les fulles necessàries, en el seu cas).  

EXPOSA: 

Que, assabentat de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant nº _______, de data ________________  
i obert el termini de presentació d’instàncies segons el BOE nº ______, de data _____________________ amb l'anunci 
de la convocatòria per a cobrir el següent lloc de treball: 

_______________________________________________________________________________ codi RPT: ________ 

mitjançant ________________________ (concurs, concurs/oposició, oposició) ________________ (torn lliure, per promoció interna). 

Que acompanya (Base 4a de les Bases Generals): 
- Document Nacional d’Identitat (original o fotocòpia compulsada). 
 
- Resguard justificatiu d'haver-hi pagat els drets d'examen: ________ euros. 
 
- Altres documents conforme les bases: ________________________________________________________ 

DECLARA:  
Que són certs les dades consignades en esta sol·licitud i reuneix totes i cada una de les condicions exigides per a 
l'ingrés en l'Administració Pública, i les especialment assenyalades en les Bases Específiques de la Convocatòria i les 
Bases Generals publicades en el B.O.P. número 295, de 26 de desembre de 2000. 

SOL·LICITA: 
Ser admés a les proves selectives que es refereix la present instància, comprometent-me, en cas de superar-les, a 
prestar jurament o promesa previs a l'exercici del càrrec, en la forma legalment establida. 
 
 
GATA DE GORGOS,  a 

DATA 

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT 

 

 

 

 

Ilm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Gata de Gorgos (Alacant) 


