
Acadèmia Valenciana de la Llengua Acadèmia Valenciana de la Llengua

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 de setembre 
de 2010, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, per la qual es convoca la provisió, pel sistema 
de lliure designació, d’un lloc de naturalesa funcionarial, 
sector administració general, grup C1/C2 (Convocatòria 
5/2010).  [2010/10866]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de sep-
tiembre de 2010, de la Presidencia de la Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, por la que se convoca la provisión, 
por el sistema de libre designación, de un puesto de natu-
raleza funcionarial, sector administración general, grupo 
C1/C2 (Convocatoria 5/2010). [2010/10866]

S’ha observat una errada a la publicació de la resolució esmenta-
da (DOCV núm. 6370, de 06.10.2010), que consisteix a l’omissió de 
l’annex que hi apareix tot seguit.

Se ha observado un error en la publicación de la citada resolución 
(DOCV núm. 6370, de 06.10.2010), que consiste en la omisión del 
anexo que aparece a continuación.
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 SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN CONVOCATÒRIES DE LLIURE DESIGNACIÓ CONVOCADES 

A DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
Data i número de la resolució de convocatòria en què es participa Llocs a què es presenta (núm. del lloc; l'orde indica preferència) 

B DADES DEL SOL·LICITANT 
Cognoms Nom DNI/NRP 
Domicili Municipi 
Província Codi Postal Telèfons Correu electrònic 
Relació professional amb la Generalitat Lloc de treball ocupat en l'actualitat (si n'hi ha) 

C RELACIÓ DE DOCUMENTS ORIGINALS, CÒPIES COMPULSADES O CERTIFICATS QUE S'HI ADJUNTEN 

D OBSERVACIONS 

La persona que firma demana a l'AVL que s'admeta la present sol·licitud i la documentació que l'acompanya a la lliure designació esmentada. 

_____________________ , ___ d__________ de 20__ 
La persona interessada 

Firma: 
Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per l’AVL, en l'ús de les 
funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu 
per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades deCaràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 

PER L'ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 

REGISTRE D'ENTRADA 

ANNEX / ANEXO
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   SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS DE LIBRE DESIGNACIÓN CONVOCADAS 

A DATOS DE LA CONVOCATORIA 
Fecha y número de la resolución de convocatoria en que se participa Puestos a que se presenta (nº del puesto; el orden indica preferencia) 

B DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos Nombre DNI/NRP 
Domicilio Municipio 
Provincia Código Postal Teléfonos Correo electrónico 
Relación profesional con la Generalitat Puesto de trabajo ocupado en la actualidad (si hay) 

C RELACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES, COPIAS COMPULSADAS O CERTIFICADOS QUE SE ADJUNTAN 

D OBSERVACIONES 

La persona que firma solicita a la AVL que admita la presente solicitud y la documentación que la acompaña a la libre designación indicada. 

_____________________ , ___ de_________ de 20__ 
La persona interesada 

Firma: 
Los datos personales contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para el tratamiento por la AVL, 
en el uso de las funciones atribuidas en el ámbito de sus competencias, y se podrá dirigir a cualquier órgano para 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según dispone la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). 

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 

 
POR LA ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 

REGISTRO DE ENTRADA 
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