ANNEX 1
SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ
DE 3 PLACES D’OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI
DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PEL SISTEMA DE PROMOCIÓ INTERNA (EN
EXECUCIÓ DE l'OPO 2020)
SOL·LICITANT
1r llinatge

DNI

2n llinatge

Data de naixement

Adreça

Telèfon 1

Nom

Telèfon 2

Núm.

Municipi

Província

Nacionalitat

Pis

Altres

Codi postal

Adreça electrònica

EXPÒS
Que, vistes les bases de la convocatòria per a la provisió de tres places d’oficial de policia operatiu a
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, pel sistema de concurs-oposició; present la següent
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declar que reunesc tots i cadascun dels requisits exigits a la base segona de la convocatòria i que són
certes les dades que s'hi consignen.
I a més, declar:
que amb la sol·licitud de participació present la següent DOCUMENTACIÓ*
(Marcau amb una X la documentació que presentau)
Original o còpia compulsada del certificat oficial de llengua catalana de nivell B2 o superior*.
(*) No obstant açò, no serà necessària la presentació d’aquells documents que es trobin en poder de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, i la persona interessada ha de declarar-los, relacionant-los a la
sol·licitud de participació, indicant el número i data del registre d’entrada en que foren aportats/procedi ment, a fi de localitzar-ho. En cas que amb la informació aportada la documentació no es pogués localitzar, l’Ajuntament li ho requerirà, als efectes oportuns.
I a més,
(Marcau amb una X si autoritzau, o no)
AUTORITZ l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca perquè, per a comprovar, per mitjà de la plataforma d’intermediació de dades, el DNI, el títol acadèmic i la possessió dels carnets de conduir classes A2 i
B.
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NO AUTORITZ* l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca perquè, per a comprovar, per mitjà de la plataforma d’intermediació de dades, el DNI, el títol acadèmic i la possessió dels carnets de conduir classes
A2 i B.
(*) En cas de no autoritzar l’Ajuntament expressament:
(Marcau amb una X la documentació que presentau)
DNI en vigor*.
Títol de batxillerat, tècnic o equivalent*.
Carnets de conduir classes A2 i B en vigor*.
(*) No obstant açò, no serà necessària la presentació d’aquells documents que es trobin en poder de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, i la persona interessada ha de declarar-los, relacionant-los a la
sol·licitud de participació, indicant el número i data del registre d’entrada en que foren aportats/procedi ment, a fi de localitzar-ho. En cas que amb la informació aportada la documentació no es pogués localitzar, l’Ajuntament li ho requerirà, als efectes oportuns.
AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 13 de març, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, se us informa del següent:
-Les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de
forma confidencial en un fitxer propietat d'aquest Ajuntament.
-Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat,
per elaborar estadístiques internes.
-Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la
rectificació, oposició, o cancel·lació dirigint una comunicació escrita, juntament amb la documentació
acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament.
ALTRES DADES/OBSERVACIONS que voleu que es prenguin en consideració:

SOL·LICIT:
Ser admès/admesa en el procediment selectiu.

Ciutadella de Menorca,

d

de 2021

(Signatura)
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