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ANNEX I. SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS EN LES BORSES 
D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A PROVEIR PROVISIONALMENT LLOCS DE TREBALL DE 

L'ADMINISTRACIÓ DEL CONSELL 
 ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCION/ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS EN LAS BOLSAS 

DE OCUPACIÓN TEMPORAL PARA PROVEER PROVISIONALMENTE PUESTOS DE 
TRABAJO DE LA ADMINISTRACION DEL CONSELL

A MOTIU DE LA SOL·LICITUD / MOTIVO DE LA SOLICITUD

ACTUALITZACIÓ / ACTUALIZACIÓNINSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN

B DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
COGNOMS / APELLIDOS DNI-NIE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL

NOM / NOMBRE DATA NAIXEMENT 
FECHA NACIMIENTO

NACIONALITAT / NACIONALIDAD

C CATEGORIA I LOCALITAT SOL·LICITADA / CATEGORÍA Y LOCALIDAD SOLICITADA
CATEGORIA / CATEGORÍA LOCALITAT / LOCALIDAD

Castelló 
Castellón

València 
Valencia

Alacant 
Alicante

G DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

d de

Firma:

La persona sol·licitant DECLARA que són certes les dades consignades ací i que té els requisitis 
exigits per a exercir la (les) plaça (plaçes) que sol·licita. 

La persona solicitante DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los 
requititos para desempeñar la(s) plaza(s) que solicita.

La persona interessada / La persona interesada

,

E DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Full d'autobaremació / Hoja de autobaremación

Altres / Otros (1):

Altres / Otros (4):

Altres / Otros (3):

Altres / Otros (2):

La documentaciò aportada junt amb la instància haurà de presentar-se degudament compulsada per l'organisme que va remetre el document o 
per quansevol administració pública, d'acord amb els articles 2 i 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

La documentación aportada junto con la instancia deberá presentarse debidamente compulsada por el organismo que emitió el documento o 
por cualquer administración pública, de acuerdo con los artículos 2 y 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

F CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ)  
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

No autoritze l'obtenció de les dades d'identitat de la persona sol·licitant.  
No autorizo la obtención de los datos de identidad de la persona solicitante.

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre 
directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener 
directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración. 

  Així mateix, també estarà autoritzat per a obtindre les dades de qualsevol ens del sector públic.  
Asimismo, también estará autorizado para obtener los datos de cualquier ente del sector público. 
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho a continuació, i tindrà l’obligació 
d'aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. 

En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá manifestarlo a continuación, y tendrá la obligación 
de aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

D MITJANS DE LOCALITZACIÓ / MEDIOS DE LOCALIZACIÓN
E-MAILTELÈFON FIX / TELÉFONO FIJOTELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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ANNEX I. SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS EN LES BORSES 

D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A PROVEIR PROVISIONALMENT LLOCS DE TREBALL DE 
L'ADMINISTRACIÓ DEL CONSELL 

 ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCION/ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS EN LAS BOLSAS 
DE OCUPACIÓN TEMPORAL PARA PROVEER PROVISIONALMENTE PUESTOS DE 

TRABAJO DE LA ADMINISTRACION DEL CONSELL

A MOTIU DE LA SOL·LICITUD / MOTIVO DE LA SOLICITUD

ACTUALITZACIÓ / ACTUALIZACIÓNINSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN

B DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
COGNOMS / APELLIDOS DNI-NIE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL

NOM / NOMBRE DATA NAIXEMENT 
FECHA NACIMIENTO

NACIONALITAT / NACIONALIDAD

C CATEGORIA I LOCALITAT SOL·LICITADA / CATEGORÍA Y LOCALIDAD SOLICITADA
CATEGORIA / CATEGORÍA LOCALITAT / LOCALIDAD

Castelló 
Castellón

València 
Valencia

Alacant 
Alicante

G DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

d de

Firma:

La persona sol·licitant DECLARA que són certes les dades consignades ací i que té els requisitis 
exigits per a exercir la (les) plaça (plaçes) que sol·licita. 

La persona solicitante DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los 
requititos para desempeñar la(s) plaza(s) que solicita.

La persona interessada / La persona interesada

,

E DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Full d'autobaremació / Hoja de autobaremación

Altres / Otros (1):

Altres / Otros (4):

Altres / Otros (3):

Altres / Otros (2):

La documentaciò aportada junt amb la instància haurà de presentar-se degudament compulsada per l'organisme que va remetre el document o 
per quansevol administració pública, d'acord amb els articles 2 i 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

La documentación aportada junto con la instancia deberá presentarse debidamente compulsada por el organismo que emitió el documento o 
por cualquer administración pública, de acuerdo con los artículos 2 y 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

F CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ)  
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

No autoritze l'obtenció de les dades d'identitat de la persona sol·licitant.  
No autorizo la obtención de los datos de identidad de la persona solicitante.

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre 
directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener 
directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración. 

  Així mateix, també estarà autoritzat per a obtindre les dades de qualsevol ens del sector públic.  
Asimismo, también estará autorizado para obtener los datos de cualquier ente del sector público. 
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho a continuació, i tindrà l’obligació 
d'aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. 

En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá manifestarlo a continuación, y tendrá la obligación 
de aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

D MITJANS DE LOCALITZACIÓ / MEDIOS DE LOCALIZACIÓN
E-MAILTELÈFON FIX / TELÉFONO FIJOTELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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ANNEX I. SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS EN LES BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A PROVEIR PROVISIONALMENT LLOCS DE TREBALL DE L'ADMINISTRACIÓ DEL CONSELL
 ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCION/ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS EN LAS BOLSAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL PARA PROVEER PROVISIONALMENTE PUESTOS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION DEL CONSELL
A
MOTIU DE LA SOL·LICITUD / MOTIVO DE LA SOLICITUD
B
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
C
CATEGORIA I LOCALITAT SOL·LICITADA / CATEGORÍA Y LOCALIDAD SOLICITADA
LOCALITAT / LOCALIDAD
G
DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
d
de
Firma:
La persona sol·licitant DECLARA que són certes les dades consignades ací i que té els requisitis exigits per a exercir la (les) plaça (plaçes) que sol·licita.
La persona solicitante DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requititos para desempeñar la(s) plaza(s) que solicita.
La persona interessada / La persona interesada
,
E
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
La documentaciò aportada junt amb la instància haurà de presentar-se degudament compulsada per l'organisme que va remetre el document o per quansevol administració pública, d'acord amb els articles 2 i 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La documentación aportada junto con la instancia deberá presentarse debidamente compulsada por el organismo que emitió el documento o por cualquer administración pública, de acuerdo con los artículos 2 y 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
F
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)
D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración.
 
Així mateix, també estarà autoritzat per a obtindre les dades de qualsevol ens del sector públic. 
Asimismo, también estará autorizado para obtener los datos de cualquier ente del sector público.
 
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho a continuació, i tindrà l’obligació d'aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá manifestarlo a continuación, y tendrá la obligación de aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
D
MITJANS DE LOCALITZACIÓ / MEDIOS DE LOCALIZACIÓN
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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