
 

Sol·licitud d’admissió a la borsa de treball de l’Institut de Cultura de Barcelona. 
Oferta 1/2017  
 
Dades de la convocatòria 

PROFESSOR/A SUPERIOR DE MÚSICA per la Banda Municipal-Institut de Cultura de 
Barcelona 
Data publicació al DOGC 
     07/06/2017 –DOGC núm.  7385 

Data límit presentació instàncies 
          27/06/2017       

 
Dades personals 

1r Cognom  
 

2n Cognom 
 

Nom  
 

Sexe 
             home    dona 

Data naixement  
 

NIF  
 

Telèfon 
 

Mòbil Domicili 

Localitat 
 

Codi Postal 
 

Nacionalitat 
 

Adreça mail 
 

 
Us manifesto respectuosament que: 

 
• Desitjo concórrer a la convocatòria pública de la Borsa de Treball de la categoria de Professor/a 
Superior de Música per la Banda Municipal de l’Institut de Cultura de Barcelona, en l’instrument/s: 

 
☐ Clarinet Baix ☐ Piano ☐ Saxo baríton i saxo 

baix   

☐ Flabiol i tamborí ☐ Saxo alt ☐ Saxo tenor ☐ Trompeta  i fiscorn 

☐ Oboè ☐ Saxo soprano i 
saxo alt  ☐ Trombó ☐ Tible 

☐ Oboè/ corn anglès ☐ Saxo baríton ☐ Trombó baix   
 
• Reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria. 
• Declaro que són certes totes les dades que manifesto. 

 
Per les raons exposades, SOL·LICITO ser admès/admesa a prendre part en l’esmentada convocatòria. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 
 

Pàgina    Document 
 - Fotocòpia del DNI.  
 - Fotocòpia de la titulació acadèmica.  
 - Fotocòpia acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixements mitjans de 

llengua catalana (certificat B) o superior de la Direcció General de Política Lingüística 
o equivalent. 

- Si s’escau: 
 - Fotocòpia del certificat de coneixements de llengua castellana, segons indica l’apartat 

B) de les bases de la convocatòria 
 
 

Signatura 
 
 
 
 
 

Lloc i data 
 

 

* Per a una correcta tramitació és imprescindible omplir les caselles ombrejades 
Us recordem la necessitat de presentar aquesta instància per duplicat 

 

 
Les dades personals recollides seran incorporades en el sistema informàtic de l’Ajuntament de Barcelona i només es podran 
cedir de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podent 
l’interessat/da exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com estableix l’art. 5 de l’esmentada llei. 

 
EXCM. SRA. ALCALDESSA DE L' AJUNTAMENT DE BARCELONA 
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