
MODEL DE SOL·LICITUD PER A LA CONVOCATÒRIA PER  FORMAR PART DE LA BORSA
DE TREBALL DE PROFESSIONALS DEL LLEURE PER ALS PROJECTES DE LLEURE

DURANT L’ANY 2019 DE L’ÀREA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D'AMPOSTA

__________________________________________________amb DNI núm. _________________________ 

domicili a c/___________________________________________ de/d’______________________________

CP_________________,telèfon_____________________

correu electrònic________________________________________________________________ 

EXPOSO

1. Que desitjo concórrer al concurs convocat per  formar part de la borsa de treball de

professionals del lleure, per als projectes de lleure durant l’any 2019, de la regidoria

de joventut de l’Ajuntament d'Amposta.

2. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les base

tercera i quarta de la convocatòria.

3. Que  estic  d’acord  amb  les  bases  de  la  borsa  de  professionals  del  lleure  de

l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2019.

4. Que em presento a la plaça de:

□ Monitor/a

□ Director/a

□ Monitor/a d’anglès

□ Director/a d’anglès

(Es pot marcar més d’una casella)

5. Que adjunto la següent documentació:

□ Currículum vitae

□ Vida Laboral actualitzada

□ Fotocòpia compulsada del DNI

□ Fotocòpia dels títols exigits (Monitor/a o Director/a o el títol equivalent que disposen

les bases, títol de B1 de català, títol B1 d’anglès o títol de magisteri en especialitat

d’anglès si s’escau)

□ Fotocòpia d’altres títols relacionats en l’àmbit social o educatiu.

□ Documentació acreditativa dels mèrits al·legats

Has format part de la  Borsa de professionals del Lleure 2018?

 Sí

 No



6. Que, en cas de formar part de la borsa, durant el 2019 podré treballar a:

 Saló de Pasqua (del 13 al 18 d’abril)

 Estades Estiu (del 25 de juny al 7 d’agost)

 Summer camp (de l’1 al 31 de juliol)

 Estades Plus (del 19 d’agost al 6 de setembre)

7. Que l’horari que prefereixo per fer la prova pràctica per entrar a la borsa és:

 Divendres, 15 de març, de 10 a 12h

 Divendres, 15 de març, de 16 a  18h

 Divendres, 15 de març, de 18 a 19h

 Dissabte, 16 de març, de 9 a 12 h 

 Dissabte, 16 de març, de 12 a 14h

(Si podeu optar a més d’un horari, marqueu prioritats del número 1, com el més preferible,

al número 3)

SOL·LICITO 

Ser admès/a per a prendre part en l’esmentada convocatòria.

 De conformitat amb el que preveu la base quinta de la convocatòria, autoritzo el

tractament  de  les  dades  de  caràcter  personal  necessàries  per  participar  en  la

convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu.

 Autoritzo a l’Ajuntament d’Amposta al tractament de les meves dades personals per

a la  gestió  de  la  Borsa  de  treball  de  Professionals  del  Lleure  durant  l’any  2019,

mitjançant  correu  electrònic  o  postal,  d’acord  amb  la  normativa  vigent.  Podeu

consultar la política de privacitat a http://www.amposta.cat/políticade-privacitat.

Signatura:

Amposta, ______ de ______________ de 2019.

Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament d’Amposta


