ANNEX VI. MODEL DE SOL·LICITUD O INSTÀNCIA

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES

1. DADES DEL SOL·LICITANT

NOM: _____________________________________________________________
COGNOMS: _________________________________________________________

DNI: ______________________

DOMICILI (C/AV.): ____________________________________________________
C.P.: __________________________________
MUNICIPI: __________________________________________________________
TELEFON CONTACTE: __________________________________________________

CORREU ELECTRÒNIC: __________________________________________________
Assabentat del Procediment convocat per l’Excm. Ajuntament de Simat de la Valldigna (Valencia),
per a la celebració de proves selectives, per a la provisió, en propietat, com a funcionàri de carrera
d´1 plaça d´Agent de Policia Local, vacant en la plantilla de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,
provinent de l’Oferta d’Ocupació Pública de 2018 (BOP València de 22/05/2018), cobrint-se a través
del sistema de Consolidació d’Ocupació Temporal, identificada el lloc de treball nº 14
complint aquesta amb els requisits indicats als articles 2 i 4 del Decret 180/2018, de 5 d’octubre, del
Consell, pel qual es desenvolupa la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, per torn lliure.
EXPOSA:






Que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits a les Bases de la convocatòria, referides a la
data de finalització de presentació d´instàncies.
Que coneix i accepta la totalitat de les Bases que regeixen aquest procediment.
Que aporta junt amb la instancia la documentació exigida a les Bases.
Que promet que no ha sigut separat per mitjà d’expedient disciplinari del servici de qualsevol
Administració pública, ni es troba incapacitat per a l’exercici de funcions públiques.
Que es compromet a prestar el preceptiu jurament o promesa.
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DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA:
a) Justificant d´abonament dels drets d´examen.
b)Model d´autobaremació de mèrits així com la documentació justificativa dels mateixos
en els termes establerts a la Base desena, de conformitat amb l´establert al Decret 180/2018.
Per tot això, SOL·LICITA:
Ser admès a les proves selectives, pel procediment de concurs-oposició, convocades per
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i ressenyades a l’inici d’esta Instancia i declara que són certes
les dades consignades en ella comprometent-se a provar documentalment totes les dades que hi
figuren.

En Simat de la Valldigna a ___

de ____________________ de _________________.

Signat:

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)
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