
INSTÀNCIA (BTTAG- 1/2019)

__________________________________________amb NIF____________________,
domicili al carrer/avinguda _______________________________________________,
de ________________________________, CP____________ i telèfon de contacte
núm.________________ i correu electrònic _________________________________.

E X P O S E

- Que tinc constància de la convocatòria per l’Excm. Ajuntament de Muro de Alcoy de
les BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE
BORSA DE TREBALL, DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, MITJANÇANT
CONCURS-OPOSICIÓ, DE L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY, segons  Anunci

publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 91 de 15 de maig de 2019.

- Que reunisc tots i cadascun de les condicions o requisits exigits en les bases de la
convocatòria.
- Que adjunte a la present instància la següent documentació:
1. Titulació exigida a les bases de la convocatòria.
2. DNI.
3. Justificant d’haver ingressat les taxes del procés.
4. Els documents acreditatius dels mèrits que vull hem siguen valorats a la fase de
concurs.

Per tot això,

S O L · L I C I T E

Ser admés/a per a prendre part en aquest procés i proves de selecció.

Muro de Alcoi, a ____ de/d’ __________ de 2019.
SIGNATURA

SRA. ALCALDESSA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY

En compliment  de l'art.  5  de la  Llei  Orgànica 15/1999,  de  13 de  desembre,  de Protecció de  Dades de Caràcter  Personal,  li  informem que  les  dades
arreplegades s'incorporaran i tractaran en el fitxer “Registre d'Entrada/Eixida” inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat del dit fitxer és
“registre de tots els documents amb entrada i/o eixida en aquesta administració”. Així mateix, li informem que les seues dades podran ser cedides a: no estan
previstes. L'òrgan responsable del fitxer és l'Ajuntament de Muro de Alcoy i l'adreça on l'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició és: Ajuntament de Muro de Alcoy, Placeta Molina, 4. 03830 Muro de Alcoy Alacant.


