SOL·LICITUD PER A PRESENTACIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL
Nom i Cognoms ______________________________________________________________________________
amb adreça a _________________________________________________________________________________
de ___________________________________________________, CP ___________________________________,
telèfon _____________________________, correu electrònic __________________________________________
i DNI _______________________________.

EXPOSO
Que reuneixo els requisits establerts a la base de la Convocatòria de Selecció _______________________________
(Expedient ________/_________) del Patronat Municipal de Música de Vila-seca, i que acredito mitjançant la
documentació següent:








Fotocòpia del DNI, NIF, Passaport o NIE.
Certificat acreditatiu del Nivell de Català (Nivell _________) i castellà, si correspon.
Fotocòpia del Títol exigit o certificat acreditatiu.
Currículum i relació de mèrits al·legats segons es detalla al dors del present document i les corresponents
còpies que els acreditin, i justificació documental acreditativa dels serveis prestats.
Declaració jurada.
Resguard d’haver pagat drets d’examen, si correspon.

Per tot això,
SOL·LICITO
Ser admès/a per poder prendre part de la Convocatòria de Selecció ________________________________________
del Patronat Municipal de Música de Vila-seca, publicada en el BOP Núm. ____________ de data ________________.

Vila-seca, a ______________ de ______________________ de 20 _______

Signat:

....................................................

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

Av. Generalitat, 27
43480 Vila-seca
Tel. 977 392 368
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La següent relació són els mèrits al·legats per a la convocatòria de Selecció de ________________________________


-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-




-



-



-



-



-

En aquesta sol·licitud s’han al·legar i acreditar els mèrits per a prendre part en el concurs oposició corresponent,
mitjançant les documents oportuns.
Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar en aquesta i serà
responsabilitat seva la veracitat de les dades. La Presidència podrà requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels
aspectes necessaris quan cregui que hi ha exactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els
quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.
Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part de la Convocatòria i per la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i
especialment, la Llei Orgànica de Protecció de dades.
Vila-seca, _______________________________ de ______________________________ 2019.
Signatura
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