
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 

( B A L E A R S )  
 

 

OFERTA LABORAL 

 

Aquest Ajuntament procedirà a contractar una persona mitjançant contracte laboral temporal com a 

DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE de l'Escola de Nadal · Montuïri 2017 amb les característiques 

que es detallen a continuació: 

 

Tipus de contracte: contracte laboral temporal 

Duració: 27, 28 i 29 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener 

Horari: de 8 a 16 hores 

 

Requisits 

Els requisits que han de complir els aspirants són: 

1. Tenir 18 anys complits en la data de finalització del termini d’admissió de sol·licituds. 

2. Estar en possessió del títol de Director/a d’activitats de temps lliure infantils i 

juvenils a la data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds, de 

conformitat amb la normativa vigent de reconeixement d’escoles d’educadors de temps 

lliure. 

 

Valoració 

Per tal per poder adjudicar la plaça es valorarà el Currículum vitae així com dels mèrits assolits. Els 

mèrits al·legats es valoraran d’acord amb 3 blocs: (a) Cursos d’especialització o títols relacionats 

directament amb les funcions a desenvolupar. (b) Experiència professional. (c) Entrevista personal. 

 

Sol·licituds 

Les persones interessades en l'esmentada oferta han de presentar el seu Currículum Vitae així com els 

títols o diplomes esmentats en el mateix en el registre general de l’ajuntament de Montuïri a partir de 

la publicació d’aquesta convocatòria a la pàgina web municipal (www.ajmontuiri.net) i al tauler 

municipal d’anuncis fins dilluns 11 de desembre de 2017 a les 14,00 hores. 

 

Admissió 

Dos dies després a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, es publicarà a la pàgina 

web municipal (www.ajmontuiri.net) i al tauler municipal d’anuncis, la resolució per la qual s’aprovi 

la llista d’aspirants admesos i exclosos. Així mateix constarà la data i hora per la realització de 

l’entrevista personal als aspirants admesos. L'endemà o dos dies després de la realització de les 

entrevistes es publicarà, als mateixos canals citats, la resolució per la qual s'aprovi la persona elegida 

per cobrir l'oferta laboral de monitor/a de temps lliure. Els resultats quedaran en possessió de 

l'Ajuntament durant el temps de duració de l'oferta per si hi hagués alguna altre possible baixa. 

 

Montuïri, a 29 de novembre de 2017 

 

 
Joan Verger Rosiñol 

Batle de Montuïri 


