
 

AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA 

OFICIAL ELECTRICISTA – SELECCIÓ I BORSA DE TREBALL 

 

ANNEX I 

INSTÀNCIA 

Nom i Cognoms  

DNI  tel¯fon  

Adrea  

Municipi  codi postal  

Correu electr¸nic  
 

DECLARA RESPONSABLEMENT  

Que reuneix totes i cadascuna de les condicions que sôexigeixen en la base 
tercera de les bases del proc®s de selecci· de personal i constituci· dôuna 
borsa dôocupaci· dôoficials de primera electricistes, referides a la data en qu¯ 
acabe el termini de presentaci· dôinst¨ncies, 
Que reuneix les aptituds f²siques i ps²quiques necess¨ries per al 
desenvolupament del lloc de treball. 
 
SOL·LICITA 

Prendre part en la selecci· de personal i constituci· dôuna borsa dôocupaci· 
dôoficials de primera electricistes, aportant la seg¿ent documentaci·: 

DNI o NIE 
 T²tol de graduat en Educaci· Secund¨ria Obligat¸ria / t²tol de Graduat 

Escolar, i/o t²tol de T¯cnic Auxiliar ï especialitat electricitat- de la Llei 
14/1970 (LGE) o equivalent. 
Perm²s de conduir tipus B, en vigor. 
Contractes formalitzats amb la categoria dôoficial de primera electricista. 
Certificaci· de serveis prestats en lôadministraci· p¼blica. 
Documentaci· acreditativa de lôalta dôaut¸noms. 
Informe de vida laboral. 
Documentaci· acreditativa dels cursos de formaci· i de 
perfeccionament. 
Documentaci· acreditativa de titulaci· espec²fica, vinculada amb la 
convocat¸ria. 
Formulari dôautobaremaci· (Annex II) 



 __________________, ____ de _________ 2020 

 

Firma de l’interessat: 

 

 

 

 

Les dades que ens facilite en la present instància seran incloses en un fitxer titularitat de 
l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades 
en el present document, relatiu a la participació en el procés de selecció de personal i 
constitució d’una borsa de personal de neteja. Li informem que les seues dades seran objecte 
de cessió als organismes públics als quals calga facilitar les seues dades per a poder gestionar 
la seua petició o sol·licitud. Conforme a allò disposat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, vostè podrà exercitar 
els dret d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas oposició, mitjançant la presentació 
d’una instància, acompanyada del seu DNI ( o document acreditatiu equivalent), en el Registre 
General de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera. 
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