Consell Esportiu del Bages
c/Muralla de Sant Domènec, 24,bx
08241 – Manresa
NIF: G-08893307

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el: 18 de maig de 2018
La documentació s’ha de lliurar a les oficines del Consell Esportiu del Bages en horari d’atenció al
públic de dilluns a divendres de 09:00 a15:00 hores i dilluns i dimecres de 17:00 a 10:00 hores.

SOL.LICITANT
COGNOMS I NOM______________________________________________________
NIF________________DOMICILI (carrer i núm.)______________________________
POBLACIÓ___________________CODI POSTAL_________TELÈFON___________
E-MAIL ____________________________________________
E X P O S O:
Que m’he assabentat del procés selectiu que durà a terme el Consell Esportiu del
Bages per cobrir els llocs de treball de monitor/a pel casal d’estiu Bitxac 2018, que es
realitzarà dins el període del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de setembre de 2018.
Que aporto la documentació requerida per ser admès al procés de selecció abans
esmentat.
DECLARO:
Que no pateixo cap malaltia o disminució física que m’impedeixi complir les funcions
corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
Que no estic inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques per sentència
ferma, ni estic separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol
administració pública.
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:
Documentació a presentar per a ser admès/a en el procés selectiu:

o
o

Fotocòpia del NIF
Fotocòpia de la Titulació acadèmica i/o reglada com a:
o Director i/o monitor de lleure
o Llicenciat ciències Activitat física i Esport o Grau en Ciències de
l’activitat física i esport
o Diplomat en Magisteri o Grau de Magisteri
o Tècnic Grau Superior d’Activitats Físic-esportives i/o d’animació
sociocultural
o Tècnic de grau mig en conducció activitats físiques en el medi natural
i/o Tècnic de grau mig en animació sociocultural.
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o
o
o
o

Fotocòpia de l’acreditació d’altra formació relacionada amb l’activitat esportiva
i/o de lleure no contemplada en l’apartat anterior
Acreditació d’experiència o participació com a monitor/a, dinamitzador/a etc. en
alguna altra activitat similar o en projectes semblants mitjançant informe de
vida laboral, certificat de serveis prestat i/o altres.
Certificació d’inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de
Catalunya (ROPEC) com a monitor esportiu.
Certificació d’inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de
Catalunya (ROPEC) com a director esportiu.

Altra documentació a presentar:

o

Currículum Vitae

Indiqueu la disponibilitat de treball durant el període de funcionament del casal d’estiu

o
o
o

Tot el casal (6 setmanes; juny, juliol i setembre)
Disponibilitat de 4 a 5 setmanes
Disponibilitat d’1 a 3 setmanes

Per tot això,
DEMANO,
Ser admès/a al procés selectiu que durà a terme el Consell Esportiu del Bages per
cobrir els llocs de treball pel casal d’estiu Bitxac 2018, que es realitzarà dins el
període del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de setembre de 2018.
Santpedor,

de

de

Signatura

NOTA: En cas de ser seleccionat caldrà aportar la certificació d’inexistència
d’antecedents acreditats pel Registre central de delinqüents sexuals i un
informe/certificat indicant que no pateix cap malaltia o disminució física que l’impedeixi
complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
Conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades d’identificació personal que heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori
d’acord amb l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre; en cas de no consignar-les, us podrem tenir desistits de
la vostra petició, previ requeriment, d’acord amb l’article 71 de la Llei esmentada. Les vostres dades s’incorporaran en
un fitxer automatitzat i/o manual del qual n’és titular l’Ajuntament de Santpedor i seran tractades sobre la base de la
política de confidencialitat de l’Entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre
de les finalitats legítimes de l’Ajuntament. Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser
tractades per a alguna de les finalitats esmentades i per a totes elles. També un informem que podeu exercitar en
qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent
sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Santpedor.

