
 
 

A DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT
COGNOMS NOM

ADREÇA 
 
 

B SOL·LICITA 

Ser admès o admesa en el procés de selecció 
Museros, per millora d’ocupació, d’acord amb les bases aprovades per resolució d’alcaldia
i les bases generals, aprovades per resolució d

C DECLARA  

Que reuneix els requisits establerts en l

D DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA

 Títol de tècnic o tècnica superior o equivalent.

 Certificació dels mèrits d’experiència 

 Certificació dels mèrits de formació.

 Certificat de valencià. 

 
 

Museros,          d’/de           
 
 
 
 
 
 

Firma: ____________________________________
 

 
De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tract
(Reglament general de protecció de dades), li informem que les seues dades personals seran incorporades als sistemes de tract
de tramitar la sol·licitud. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en el cas que existisca una obligació legal i seran conservades durant els an
obligacions legals. Li informem que aquest organisme tractarà les d
adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per al seu tractament. 
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podrà exercir els seus drets
al tractament d'aquestes, en dirigir la seua petició per registre d'entrada a l'atenció del nostre delegat de prot
dpo@museros.es. Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades que realitzem pot consultar el nostre web 
 

 
 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, 
del 18 d’abril al 7 de maig de 2019, ambdós inclosos, 

 

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENT
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE MUSEROS
P-4617900-H 
Plaça del Castell, 1 
46136 Museros (València) 
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com 

 

 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ 
PROVISIÓ TEMPORAL DEL LLOC 

DE POLICIA LOCAL DE MUSEROS
MILLORA D’OCUPACIÓ

 

LA PERSONA SOL·LICITANT 
NOM DNI / NIE NACIONALITA

 
 
 
 

MUNICIPI  CORREU ELECTR

de selecció per a la provisió temporal del lloc d’o
d’acord amb les bases aprovades per resolució d’alcaldia

r resolució d’alcaldia 357/2017, de 28 d’abril. 

en les bases de la convocatòria per participar. 

ADJUNTA (marqueu el que corresponga) 
o equivalent. 

ncia professional.  

dels mèrits de formació. 

           de 2019 

Firma: ____________________________________ 

REGISTRE D’ENTRADA

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
(Reglament general de protecció de dades), li informem que les seues dades personals seran incorporades als sistemes de tractament de titularitat de l’Ajuntament de Museros, amb la finalit

. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en el cas que existisca una obligació legal i seran conservades durant els an
obligacions legals. Li informem que aquest organisme tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i, per això, ens comprometem
adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per al seu tractament.  

vigent en matèria de protecció de dades, podrà exercir els seus drets al tractament de dades personals
al tractament d'aquestes, en dirigir la seua petició per registre d'entrada a l'atenció del nostre delegat de protecció de dades a l'adreça, plaça del Castell, 1, o per correu electrònic, a l'adreça 
dpo@museros.es. Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades que realitzem pot consultar el nostre web www.ajunt-museros.com/política

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, 
, ambdós inclosos, a l’Ajuntament de Museros, en horari de 09.00 h a 14.00 h

 

PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE MUSEROS 

 
Fax 96 144 48 30 

 
·LICITUD D’ADMISSIÓ 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
DEL LLOC D’OFICIAL 
DE MUSEROS, PER 

MILLORA D’OCUPACIÓ 
 

AT DATA DE 
NAIXEMENT 

ELECTRÒNIC TELÈFONS 

del lloc d’oficial de Policia Local de 
d’acord amb les bases aprovades per resolució d’alcaldia 277/2019, de 16 d’ abril, 

 
REGISTRE D’ENTRADA 

 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679 del 
ament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

ament de titularitat de l’Ajuntament de Museros, amb la finalitat 
. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en el cas que existisca una obligació legal i seran conservades durant els anys necessaris per a complir amb les 

ades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i, per això, ens comprometem a 

al tractament de dades personals i revocar el consentiment prestat per 
ecció de dades a l'adreça, plaça del Castell, 1, o per correu electrònic, a l'adreça 

museros.com/política-de-privacidad. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils,  
a l’Ajuntament de Museros, en horari de 09.00 h a 14.00 h 

ENT DE MUSEROS 


