AJUNTAMENT
LLORENÇ DEL PENEDÈS
(Baix Penedès)
TARRAGONA

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA
SELECCIÓ DE PERSONAL PER A
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE ORGANITZADES
PER L’AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
ANY 2021
PLAÇA QUE ES SOL·LICITA:
DIRECTOR/DIRECTORA
MONITOR/MONITORA DE LLEURE
MONITOR/MONITORA D’ESPORTS
AUXILIAR DE MONITOR/MONITORA
PRÀCTIQUES

DADES PERSONALS:
Nom i cognoms……………………………………...............................................................
Adreça………………………………………………..............................................................
Població……………………………………………................................................................
Codi Postal…………………....…Telèfon…………….........................................................
DNI………………………………….…(Cal adjuntar fotocòpia)
Data de Naixement………….............................................................................................
Adreça electrònica………………......................................................................................

Els/les sol·licitants hauran de presentar, juntament amb la seva sol·licitud:
1.- Els originals i una fotocòpia dels mèrits, títol i experiència que acreditin
2.- L’acreditació de la seva situació laboral actual (informe de vida laboral)
Havent-se publicat a la web municipal www.llorenc.cat les bases per a la selecció de
personal indicat a l’emplaçament,
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MANIFESTO:
1.- Que accepto les bases i que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides.
2.- Que adjunto la documentació que tot seguit es detalla:
Fotocòpia del DNI de l’aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la
nacionalitat.
Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria o resguard del pagament dels drets
de la seva expedició.
Currículum Vitae
Certificat acreditatiu dels coneixements de català, nivell C1.
Certificat de no tenir antecedents penals per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual.
Fotocòpia compulsada dels mèrits i circumstàncies al·legats per a la seva valoració.
3.- Que amb la formalització i presentació de la sol·licitud, dono el meu consentiment
al tractament de les dades de caràcter personal, que són necessàries per prendre part
en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la
normativa vigent.
4.- Que els mèrits al·legats per la persona sol·licitant són:

Aquest punt només l’han d’emplenar els/les aspirants a auxiliar:
•
•
•

Curs de premonitor: 1 punt
Curs teòric de monitor en el lleure: 2 punts
Curs teòrico-pràctic de monitor en el lleure: 3 punts

1 . Experiència:
•

•

Director/a, Monitor/a, Auxiliar en una de les
activitats regulades pel decret 267/2016:
1 punt per any (fins a un màxim de 3 punts)
Acreditació en la pràctica de l’Esport (mínim 3 anys
federat): 1 punt

La participació s’haurà de justificar mitjançant certificat de l’organització de l’activitat
que acrediti el compliment del Decret.
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2. Estudis reglats en l’àmbit de l’educació i de l’esport
(puntuació acumulativa)
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursant cicle Formatiu de Grau mitjà: 0,5 punts
Títol de Cicle Formatiu de Grau mitjà (finalitzat): 1 punt
Cursant Cicle Formatiu de grau superior: 1 punt
Títol de Cicle Formatiu de Grau superior (finalitzat): 2 punts
Cursant una Llicenciatura, Diplomatura o Grau: 2 punts
Llicenciatura,Diplomatura o Grau (finalitzat): 3 punts
Cursant títol de màster: 3,5 punts
Títol de màster: 4 punts

3. Altra formació:
(puntuació acumulativa)
•
Llicenciatura, Diplomatura o Grau no relacionats amb
l’àmbit de l’educació o l’esport (finalitzat): 2 punts
•
Cursant actualment una Llicenciatura, Diplomatura o grau
no relacionat amb el món de l’educació o l’esport: 1 punt
•
Curs de primers auxilis homologat: 2 punts
•
Cursant un cicle Formatiu de grau mitjà no relacionat amb
el món de l’educació o l’esport: 0,25 punts
•
Títol de Cicle formatiu de grau mitjà (finalitzat) no
relacionat amb el món de l’educació o l’esport: 0,5 punts
•
Cursant un Cicle Formatiu de grau superior no relacionat
amb el món de l’educació o l’esport: 0,5 punts
•
Títol de Cicle Formatiu de grau superior (finalitzat) no
relacionat amb el món de l’educació o l’esport: 1 punt
•
Altres cursos impartits per escoles i organismes oficials,
relacionats amb el món de l’educació o l’esport:
-0,1 punts per cada curs de fins a 20 h.
-0,5 punts per cada curs de 21 a 50 h.
-1 punt per cada curs de més de 50 h.
(fins a un màxim de 2 punts)
4. Situació laboral:
•
•
•

En situació d’atur (sense cobrar cap prestació): 3 punts
Estudiants (sense feina ni cobrar cap prestació: 4 punts
Treball a temps parcial, màxim 8 h./setmana: 2 punts
TOTAL
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I per tot això SOL·LICITO:
Ser admès/a al procés de selecció de personal per treballar en les Activitats d’educació en
el lleure infantil i juvenil que organitza l’Ajuntament de Llorenç a l’estiu de 2021.
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades de conformitat al que
disposa la vigent legislació de protecció de dades i seran incorporades en un Fitxer denominant
Cultura i joventut, responsabilitat de AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS.
En la realització de les activitats organitzades l’ AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
realitza fotografies de les persones participants, per aquest motiu, vostè:
Sí, autoritza a que l’ Ajuntament de Llorenç del Penedès capti i publiqui la seva imatge en
les revistes o publicacions que realitzi.
No autoritza a que l’ Ajuntament de Llorenç del Penedès capti i publiqui la seva imatge
Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: AJUNTAMENT DE
LLORENÇ DEL PENEDÈS - RAMBLA MARINADA, 27 - 43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS
(TARRAGONA).

Llorenç del Penedès,

abril de 2021

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Rambla Marinada , 27
43712 Llorenç del Penedès
Tel. 977 67 71 06 – Mail: aj.llorenc@llorenc.cat

