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DOCUMENT D’ACORDS 
 
 
LA JUNTA RECTORA DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE, en sessió 
ORDINÀRIA celebrada el dia 12 de novembre de 2019, va prendre el següents acords: 
----------------------------------------------------*--------------------------------------------------------- 
 
 
Núm. de referència : X2019042241     
 
 
 
Vist que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure organitza durant el període de vacances 
de Nadal un seguit d’activitats esportives i de lleure adreçades als infants i joves, i que 
per al desenvolupament de les mateixes es fa necessària la contractació de Monitors. 
 
Vist que per a l’any 2020, en el període de vacances de Setmana Santa, es preveu 
igualment, dur a terme unes activitats similars al que es realitzarà per aquest Nadal, i 
per tant serà necessària la contractació del personal per dur-les a terme. 
 
 
En relació a l’expedient SL012019000043, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el president de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, proposa a la 
Junta de govern de l’Institut, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria de monitors per a les activitats programades per el 
període de vacances de Nadal 2019, així com la constitució d’una borsa de candidats 
per les activitats a organitzar per Setmana Santa 2020. Aquest contractació de 
personal serà en el règim general de la seguretat social.  
 
Segon.- Establir els següents criteris de selecció:  
 

a) Col·legiats al COPLEFC o registrats a les professions de l’esport. Valors: de 11 
a 20 segons l’acreditació dins el registre.  

b) En cas de no estar registrats a les professions de l’esport, es valorarà la 
titulació més alta dins de l’àmbit esportiu (CAFE, MEF, CFGS, CFGM, CIATE o 
Federativa). Valors: d’1 a 10. 

c) Titulacions no esportives, relacionades amb la conducció de grups. Valors: d’1 
a 3 punts.   

d) Experiència laboral en feines similars realitzades en els darrers 5 anys. Valors: 
fins a un màxim de 10 punts. 

e) Valoració de l’experiència laboral relacionada amb l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure d’Olot. Valors: fins a un màxim de 10 punts.  

 
Tercer.- Obrir el termini d’inscripció per formar part del personal de coordinació i 
monitoratge del casal de Nadal i de la borsa del casal de Setmana Santa. Aquest 
termini anirà del dia 18 de novembre fins al 1 de desembre de 2019, ambdós inclosos.  
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Per inscriure’s caldrà emplenar el formulari corresponent que es trobarà a la pàgina 
web de l’IMELLO (http://esportsilleure.olot.cat), i adjuntar-hi la documentació següent: 
 

- Currículum Vitae 
- Fotocòpia del DNI  
- Fotocòpia de la targeta de col·legiat o fotocòpia del certificat del registre de les 

professions de l’esport. Si no esteu registrats, fotocòpia de la titulació més alta. 
- Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat 

sexual (expedit l’any 2019) 
 
 

Aquest documentació es podrà presentar, amb la corresponent instància adreçada a 
l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, a: 

- Seu Electrònica de l’Ajuntament 
- OAC de l’Ajuntament (Passeig Ramon Guillamet, 10), de 8:00 a 17:45 de 

dilluns a dijous, i divendres de 8:00 a 14:45. 
- Oficines de l’IMELLO (Pavelló), cada dia de 10:00 a 14:00, i dimarts i dijous de 

16:00 a 19:00.  
 
 
Aprovat 
 
Olot, 13 de novembre de 2019  
 
[firma] 
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