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SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE 
PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ 

Dades de la convocatòria:   BORSA DE TREBALL DEL LLOC DE PROFESSOR-A DE 

FLAUTA TRAVESSERA PER FORMAR PART DE LA LLISTA D'ASPIRANTS PER COBRIR 

SUBSTITUCIONS A L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DEL PERELLÓ, MITJANÇANT 

CONCURS – Expd 2022-2051 

Denominació del lloc de treball:  PROFESSOR-A DE FLAUTA TRAVESSERA. 

Procediment de selecció i torn:  CONCURS. 

 

 

Nom i Cognoms:        

DNI/NIE/Passaport:       

Adreça postal:       

Municipi       Codi Postal:       

Telèfon de contacte:       

Correu electrònic:       

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud (marqueu amb una creu la 

documentació que adjunteu): 

 a) Fotocòpia simple del Document Nacional d'Identitat o document acreditatiu 

de la identitat i nacionalitat d'acord amb la base 2.  

 b) Fotocòpia simple de la titulació mínima exigida a les bases. 

 c) Fotocòpia simple del títol o certificat acreditatiu del nivell C1 de català. 

 d) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 e) Currículum vitae. 

 Relació dels mèrits al·legats. 

 f) Fotocòpia de tots els documents justificatius dels mèrits al·legats. 

 

 Sol·licito certificat de serveis prestats a l’Ajuntament del Perelló perquè compti 

com a document acreditatiu de l’experiència professional prestada a l’escola de 

música municipal del Perelló. 
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 SÍ, AUTORITZO EXPRESSAMENT a que l’Ajuntament del Perelló consulti al Registre 

Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia de l’Administració General 

de l’Estat l’existència o inexistència d’antecedents penals de naturalesa sexual per la 

resolució de la meva sol·licitud en aquest procés selectiu. 

 

 NO, M’OPOSO EXPRESSAMENT a que l’Ajuntament del Perelló consulti al Registre 

Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia de l’Administració General 

de l’Estat l’existència o inexistència d’antecedents penals de naturalesa sexual per la 

resolució de la meva sol·licitud en aquest procés selectiu, i per tant, APORTO en 

aquesta sol·licitud el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual (lletra d). 

 

 NO APORTO els documents indicats de les lletres a) a c) perquè ja els vaig 

presentar al procés selectiu convocat l’any 2021 per al mateix lloc de treball. 

 

DECLARO DE FORMA RESPONSABLE que tots i cadascun dels documents que 

presento i les dades que hi consigno són certes i SOL·LICITO l’admissió a la 

convocatòria perquè reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides en 

les bases específiques. 

 

Signatura: 

 

 

 

El Perelló, a _____ de __________________ de 2022. 

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ 

 

*A la base 12a d’aquest procés selectiu s’exposa tota la informació relativa al tractament de dades 

personals que s’executarà per gestionar la sol·licitud i participació al procés. 
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