
                                                           

 
 

AJUNTAMENT DE BENIMODO 
 

PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 181 88 00 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D 

 

     

Nom                                       amb 

DNI                                     , amb data de naixement                               i domicili al 

carrer                                                                                 localitat  

CP                              provincia                           telèfon                             i correu 

electrònic  

EXPOSE: 
 
Que, obert el termini d’admissió de sol·licituds per a participar en el procés selectiu per 
a la cobertura en propietat de dos places d’Agent de la Policia Local per estabilització 
d’ocupació temporal. 
 

Reunisc els requisits exigits en la convocatòria a la data d’expiració del termini 
de presentació de sol·licituds.  
 
SOL·LICITE: 
 
   Ser admès a participar en el procés selectiu per a la cobertura en propietat de 
dos places d’Agent de la Policia Local per estabilització d’ocupació temporal. 
 
DOCUMENTS QUE ADJUNTE: 

1. Fotocopia DNI. 
2. Justificant d’haver ingressat l’import de 75 euros en concepte de drets 

d’examen. 
 
L’ingrés dels drets d’examen podrà realitzar-se en la següent entitat bancària 
ES2030587109102731000024 de Cajamar. 
 
Benimodo, ....... d ............................ de 2019 
 
Signat: 
 

SR. ALCALDE de l’Ajuntament de Benimodo 
Plaça Major, 1, 46291 BENIMODO (VALÈNCIA) 

 
Segons la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter Personal, l’informem que 
l’Ajuntament de Benimodo incorporarà les seues dades a fitxers, que s’utilitzaran per a les 
finalitats d’esta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres 
administracions públiques que siguen les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza 
l’Ajuntament de Benimodo a comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·licitud, 
consultant tant els seus propis arxius com els d’altres administracions públiques que siguen 
necessaris. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigisca’s 
per escrit a l’Ajuntament a l’adreça que veurà en la capçalera, adjuntant una fotocòpia del seu 
Document Nacional d’Identitat o equivalent. L’aspirant accepta que les seues dades personals 
identificatives i els seus resultats de les proves de selecció siguen publicats en la web 
municipal durant el termini que dure el procés administratiu. 


