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1. DADES PERSONALS 
 
DADES DEL SOL·LICITANT  
 
En/Na ............................................................................................................ , amb 
NIF/CIF............................Població................................................CP(.........................) 
Adreça..............................................................................................................................    
Dades contacte: Telèf.fix:.................................... Telèf.mòb. ........................................ 
Adreça electrònica.........................................@............................................................. 

 
DADES DEL REPRESENTANT (en cas que presenteu aquest formulari en nom d’una altra persona) 

 
En/Na ............................................................................................................. , amb 
NIF/CIF ............................Població................................................CP(.........................) 
Adreça.............................................................................................................................. 
Dades contacte: Telèf.fix: .................................. Telèf.mòb. ....................................... 
Adreça electrònica........................................@............................................................. 
 
  És necessari marcar aquesta casella si s’ha de comunicar la resposta al representant 

 

2. EXPOSO 

 

Que reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits en la base 3ra del procés selectiu per la 
constitució, pel sistema de concurs, d’una borsa de treball de professors/res de música en 
diferents especialitats, grup de classificació professional A1, per a cobrir vacants, substitucions 
i/o necessitats del personal, en règim laboral temporal o funcionari interí, publicat en el BOPB 
amb número CVE 202210127289 el 28 de setembre de 2022. 

 

3. SOL·LICITO 
 

Prendre part en l’esmentat procés selectiu. Per la qual cosa acompanyo aquesta sol·licitud de 
la documentació següent: 
 
 Document Nacional d’Identitat, NIE o passaport vigent. 
 Titulació exigida: títol superior de Música en alguna de les especialitats especificades. 
 Documents justificatius dels mèrits a al·legar. 
 Certificat de coneixements de llengua catalana, nivell C1 o superior. 
 Certificat de coneixements de llengua castellana (per aquells candidats que no tinguin 

nacionalitat espanyola). 
 Justificant del pagament de la taxa de drets d’examen, 27€, o documentació que acrediti estar-

ne exempt de pagament o amb reducció del 50%(SEPE). 
 Currículum Vitae actualitzat. 
 Informe de Vida Laboral actualitzat. 
 Declaració jurada (model formalitzat). 
 Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents sexuals o autorització de consulta de dades 

a d’altres administracions públiques (model formalitzat). 
 Certificat de discapacitat, si es fa constar aquesta condició a la sol·licitud. 

 
Corbera de Llobregat, ........ de/d' .............................................de 202... 
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