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ANNEX II - MODEL D’INSTÀNCIA 
 

AL PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
C/ Tarongers, 116. 46600 - ALZIRA 
 
_____________________________________________________________________________________, veí de 
_____________________________, amb domicili en C/_______________________________________ amb 
DNI núm. ___________________, telèfons ____________________ i _________________________, ha tingut 
coneixement de les bases aprovades en data .... de setembre de 2016, per la Presidència de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta, per a la convocatòria, constitució i funcionament d’una borsa de treball temporal mancomunada 
d’agents de Policia Local, a utilitzar pels ajuntaments dels municipis de la Ribera Alta que lliurement decideixen 
fer-ne ús d’ella, per als seus nomenaments interins d’agents de la Policia Local i  
 
EXPOSA:  
A) Coneix i accepta la totalitat de las bases que regeixen la constitució i el funcionament de la borsa. 
 

B) Compleix tots i cadascun dels requisits exigits en les bases de la convocatòria.  
 

C) Està interessat en participar en les proves selectives i en formar part de la borsa. 
 

D) Pel que fa la possibilitat de nomenaments com a auxiliar de PL, manifesta: 
(marcar amb una X)   (  ) SÍ, accepta els possibles nomenaments interins com a auxiliar de PL. 

(  ) NO està interessat en els possibles nomenaments interins com a auxiliar de PL. 
 

E) Pel que fa la possibilitat d’acreditar coneixements de valencià de, al menys, nivell elemental, manifesta: 
(marcar amb una X)   (  ) No els acreditarà.         : 

(  ) Els acredita amb certificat de la JQCV.  
(  ) Pretén acreditar-los participant en la prova prevista a l’efecte en la fase prèvia 

 

F) Aporta juntament amb esta instància els documents següents (marcar amb una X): 
(marcar amb una X)   (  ) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat. 

(  ) Resguard de l’ingrés de la taxa (i si de cas documentació acreditativa del dret a reducció). 

(  ) Certificat metge ajustat a les bases. 
    (  ) Si de cas, còpia del certificat de coneixements de valencià, expedit per la JQCV. 

 

G) Promet que no ha sigut separat mitjançant procediment disciplinari del servei de cap administració pública, ni 
es troba incapacitat per el desenvolupament de funcions públiques.  
 

H) Assoleix el compromís d’aportar, en ser requerit a l‘efecte, en el cas d’aprovar les fases prèvia i d’oposició, la 
documentació acreditativa dels mèrits que pretén al·legar per a la fase de concurs. 
 

I) Assoleix el compromís d’acreditar, en ser requerit a l’efecte, que compta amb TOTA la titulació exigida. 
SOL·LICITA: Es tinguen per realitzades les diferents manifestacions que figuren en este document, les quals 
declara sota la seua responsabilitat que són certes i ser admés en la convocatòria indicada a l’encapçalament. 
______________________, _____ de______________ de 2016. 
 
Firmat: ................................ 


