
SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS SELECTIU
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO

Procés selectiu ordinari, per la selecció de 7 places d’agents de policia local, funcionaris de carrera, mitjançant
concurs-oposició, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (expedient 4935/2017)

Proceso selectivo ordinario, para la selección de 7 plazas de policía local, funcionario de carrera, mediante concurso-
oposición, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany  (expediente 4935/2017)

SOL·LICITANT · SOLICITANTE
Nom i llinatges · Nombre y apellidos NIF/NIE/CIF/Pas.

Adreça postal · Dirección postal CP Localitat o municipi · Localidad o municipio

Província · Provincia Telèfon · Teléfono Fax Adreça electrònica · Dirección electrónica

REPRESENTANT · REPRESENTANTE
Nom i llinatges o raó social · Nombre y apellidos o razón social NIF/NIE/CIF/Pas.

Adreça postal · Dirección postal CP Localitat o municipi · Localidad o municipio

Província · Provincia Telèfon · Teléfono Fax Adreça electrònica · Dirección electrónica

Les dades recollides  passen a formar part  d’un fitxer  automatitzat  de l’Ajuntament  de Sant  Antoni  de Portmany per  realitzar  tràmits  administratius.  Hi podeu  exercir  el  dret  d’accés,  rectificació,
cancel·lació i oposició a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
Los datos recogidos pasan a formar parte de un fichero automatizado del Ayuntamiento de Sant  Antoni de Portmany para realizar  trámites administrativos.  Puede ejercer el  derecho de acceso,
cancelación y oposición en la Oficina de Atención al Ciudadano, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DADES DE NOTIFICACIÓ · DATOS DE NOTIFICACIÓN *1

Destinatari · Destinatario Mitjà de notificació · Medio de notificación *2

           

            

*1 Les dades de representació i notificació indicades en aquesta instància es consideraran vàlides per als tràmits que se'n derivin. Per atorgar representacions i/o canviar dades de notificació amb
caràcter general serà necessari realitzar un tràmit específic emplenant el model corresponent.
Los datos de representación y notificación indicados en esta instancia se considerarán válidos para aquellos trámites que se deriven de la misma. Para otorgar representaciones y/o cambiar datos de
notificación a todos los efectos será necesario realizar un trámite específico rellenando el modelo correspondiente.

*2 En cas de triar la notificació electrònica heu d'indicar una adreça electrònica per rebre els avisos. La notificació es realitzarà per compareixença a la Seu Elec trònica, per a la qual cosa serà necessari
identificar-se amb un certificat electrònic vàlid. La notificació serà obligatòriament electrònica per als subjectes a què fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
En caso de elegir la notificación electrónica debe indicarse un correo electrónico para recibir los avisos. La notificación electrónica se realizará por comparecencia en la Sede Electrónica, para lo que
será necesario identificarse con un certificado electrónico válido. La notificación será obligatoriamente electrónica para los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

EXPÒS · EXPONGO

Que vista la publicació al BOIB núm.132 de data 28 d’octubre de 2017 i BOE núm. 285 de data 23 de novembre de 2017
de la convocatòria per a tomar part en el procés selectiu del concurs-oposició de 7 places de Policia Local, per torn lliure,
de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

Que vista la publicación en el  BOIB núm. 132 de fecha 28 de octubre de 2017 y BOE núm. 285 de fecha 23 de
noviembre de 2017 de la convocatoria para tomar parte en el proceso selectivo del concurso-oposición de 7 plazas de
Policía Local, por turno libre, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.

DECLAR · DECLARO

Que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona de la convocatòria, referides a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria, referidas a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany – www.santantoni.net
Passeig de la Mar, 16 - 07820 - Illes Balears - tel. 971340111 - fax 971344175

Sol·licitant · Solicitante

Representant · Representante

Notificació en paper · Notificación en papel

Notificació electrònica · Notificación electrónica



I, per tot això, SOL·LICIT · Y, por todo ésto, SOLICITO

Que es tengui per presentada la present sol·licitud dins el termini concedit a l’efecte i sigui admesa per prendre part en el
procés selectiu ordinari de 7 places de Policia Local de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

Que se tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea admitida para tomar parte
en el proceso selectivo ordinario para le selección de 7 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Sant Antoni de
Portmany.

S’haurà d’adjuntar la relació de mèrits aportats.
Se deberá adjuntar la relación de méritos aportados.

, d’/de de

(Firma)
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