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ANUNCI OFERTA DE TREBALL 

 
 
Per resolució de la Presidència Delegada de data 13 de maig de 2019 s’ha resolt l’aprovació de les bases 
i la convocatòria per cobrir les places de  
 

MONITOR/A I PERSONAL AUXILIAR PER A L’ESCOLA ESPORTIVA D’ESTIU 2019 
CONTRACTE EVENTUAL A TEMPS PARCIAL 

 
Selecció: Concurs de mèrits. 
 

Contracte: Laboral eventual. 
 

Termini de presentació d’instàncies: Fins el 6 de juny de 2019. 
 

Bases: Es podran recollir a les oficines del Patronat Municipal d'Esports. 
 

Horaris d’oficina: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. 
 

Requisits: Ser major de 16 anys i no tenir cap causa d'incompatibilitat legalment establerta. El 60 % 
dels contractats hauran d’estar en possessió d’una titulació esportiva oficial i inscrits al ROPEC. Pel 40 
% restant no és necessari cap titulació. 
 

Aspectes a valorar: Titulacions esportives oficials i experiència demostrable. 
 

Documentació a aportar: Els aspirants adjuntaran a la instància el full de mèrits oficial, el currículum, 
les fotocòpies compulsades del DNI, dels títols acadèmics que s’acreditin i dels justificants de tots els 
mèrits que puguin ser objecte de puntuació. 
 
Més informació a les oficines del Patronat Municipal d’Esports o al telèfon 936 929 752. 
       

 
PLACES-CONTRACTES 

 
La contractació del número de places de monitors/es es farà en funció de les inscripcions de nens/es a 
l’Escola Esportiva d’Estiu 2019. Per necessitats del servei i en funció de les inscripcions i grups formats, 
s’haurà de reservar unes places a monitores i a persones amb titulació esportiva oficial i inscrites al 
ROPEC.  
 
Ripollet, 15 de maig de 2019 

 

 
 
Signat, Ramiro MOLDES CUSTODIO 
PRESIDENT DELEGAT PAME 
 


