
 

 

 
SOL·LICITUD PER A l'ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES DEL PATRONATO MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA D'ALACANT 
 
Mod. PSO/01 VAL 

  

 

Plça. Stma. Faç, 5 (03002) ALACANT  Telfs. 965206364 – 965206329   patronato.vivienda@alicante.es  www.alicante.es 

 

1.- DADES DEL SOL·LICITANT: 

DNI:____________________Nom: ______________________________________________________________________ 

Primer cognom:_____________________________________Segon cognom:___________________________________ 

Tipus via:_____________________ Domicili: _____________________________________________________________ 

Número:_________Portal:_____________Escala:__________Planta:________Porta:___________C.P.:_____________

Municipi:______________________________________________Província:____________________________________ 

Correu electrònic:__________________________________________Telèfon(s):________________________________ 

 

2.- DADES DEL REPRESENTANT (SI ESCAU): 

DNI:____________________Nom: ______________________________________________________________________ 

Primer cognom:_____________________________________Segon cognom:___________________________________ 

Tipus via:_____________________ Domicili: _____________________________________________________________ 

Número:_________Portal:_____________Escala:__________Planta:________Porta:___________C.P.:_____________

Municipi:______________________________________________Província:____________________________________ 

Correu electrònic:__________________________________________Telèfon(s):________________________________ 

 

3.- DADES SOL·LICITUD: 

Data de naixement:_____________ 

Convocatòria: PLAZA TÉCNICO MEDIO GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Núm. Places: 1 Grup: A2               Torn: Lliure  Procediment de selecció: Oposició 

Règim jurídic: Laboral fix 

Titulació acadèmica:_____________________________________________________ 

 

4.- DECLARACIÓ RESPONSABLE: 

a) Que reunisc la totalitat dels requisits exigits en les bases genèriques que regeixen els processos selectius convocats 

pel Patronato Municipal de la Vivienda d'Alacant. 

b) Que reunisc els requisits exigits en les bases específiques de la convocatòria en atenció a la titulació acadèmica, 

així com al pagament dels drets d'examen, conforme al que es disposa en l'ordenança fiscal de la taxa per 

concurrència a la proves selectives per a l'ingrés de personal al Patronato Municipal de la Vivienda d'Alacant. 

c) Que són certs les dades que figuren en la meua sol·licitud, comprometent-me a aportar la documentació 

acreditativa original de tots els requisits exigits, a requeriment del Patronato, de conformitat amb les bases del 

procés de selecció. 

d) Que conec que la falsedat de les dades esmentades en la sol·licitud suposa l'exclusió automàtica del procés 

selectiu. 
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5.- DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN: 
 
- Justificant de pagament de taxes, acreditació circumstàncies que donen lloc a la reducció de quota. 
- Còpia del DNI 
 
 

 
 
 

Alacant, a ……………de ………………………………de 20…………. 

Sr. President/Sra. Presidenta del Patronato Municipal de la Vivienda.       

 

Signatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable: PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA D'ALACANT 

DPO: dpo.patronato.vivienda@alicante.es 
Finalitats: La finalitat de tractament de les dades és gestionar la sol·licitud / instància manifestada en el present document, dins del procediment 
administratiu corresponent. 

Legitimació: Consentiment de l'interessat/a. 

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal o autorització. 

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades; i altres explicats en la informació addicional. 

Info addicional: Dirigir-se a la la direcció de la Plaça de la Santíssima Faç n.º 5 03002 Alacant. 
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