
 

 
 
 
 
 
 
 

1. DADES PERSONALS (Camps obligatoris) 

Nom i Cognoms NIF/CIF 

Domicili Codi Postal   Municipi Telèfon de contacte: 

 En cas de ser necessari realitzar-me notificacions personals, vull rebre-les de forma telemàtica. 

Adreça Correu Electrònic: _________________________________________         Telf. mòbil per notificacions: ___________________________ 

 

2. EXPOSA 
Que l’Ajuntament de Sallent disposa d’una Borsa oberta de treball, per a la selecció de Professors/es de 
l’Escola Municipal de Música mitjançant el sistema concurs-oposició lliure.  

 

3. DEMANA  
 
Sigui admès/a per aquesta convocatòria donat que accepto les bases d’aquesta, reuneixo totes les condicions 
exigides a les bases. i aporto la següent documentació: 
 

  Fotocòpia del títol de grau professional o grau superior de les especialitats requerides o resguard de     
             pagament dels drets per a la seva expedició o certificació acadèmica acreditativa que s’han acabat  
             íntegrament els estudis exigits i que es trobi en condicions d’obtenir la titulació. 

  Justificant del pagament dels drets d’examen, establerta a l’ordenança municipal vigent. 
  Fotocòpia dels documents acreditatius que s’al·leguin al concurs de  mèrits.  
  Fotocòpia DNI o passaport o NIE. 
  Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió del nivell de coneixements de llengua 

catalana que es requereix, nivell C, a fi de restar exempt de la realització d’aquesta prova. 
  Fotocòpia Currículum Vitae actualitzat 
  Declaració responsable 
  AUTORITZO a l’Ajuntament de Sallent a que les meves dades personals s’incorporin al fitxer de “Recursos Humans” 

responsabilitat de l’Ajuntament. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la meva participació procés de valoració de 
mèrits i posterior tramitació del respectiu expedient. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades 
sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 

Especialitat/s a la/es qual/s em presento: 
 

 Piano clàssic             Piano modern         Violí                    Violoncel            Cant 
 Guitarra                    Trompeta                  Clarinet              Saxo                         
 Flauta travessera   Trombó                      Baix elèctric     Guitarra elèctrica 

 
Signatura    Sallent, a               de/d’                           de 20____  

 
 
 

 
Per exercir drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, del tractament o oposar-se, així com el dret a la limitació i/o portabilitat de les dades us podeu adreçar a la Oficina 
del Registre general (Pl. de la Vila 1) de l’Ajuntament de Sallent, o bé, a qui exerceix de Delegat de Protecció de dades (dpd.ajsallent@diba.cat).  

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat). 

 

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA I ACTUALITZACIÓ BORSA PROFESSORS/ES ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 

mailto:dpd.ajsallent@diba.cat
http://www.apdcat.cat/
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