
 

 

OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER 
TREBALLAR AL SALÓ DE LA INFÀNCIA DE CARME ANY 2021 
 

 

Jornada: Mínim 10 i màxim 20 hores, incloent reunions de coordinació, muntatge, 

dinamització i desmuntatge del saló de la infància 2021.  

Dies i horaris: Dies de desembre a concretar (reunions de coordinació) 23,24,27 

(muntatge) 28,29,30 (dinamització de saló) i 31 (desmuntatge només matí). 

Requisits:  

Tenir com a mínim 16 anys i màxim 25. 

Disposar del curs de premonitor/a i/o monitor/a de lleure. 

Es valorarà:  

- Participació en edicions anteriors del Saló de la infància de Carme. 

- Experiència professional i/o de voluntariat en l’àmbit del lleure.  

- Coneixement  en activitats del poble. 

- Persona dinàmica, amb iniciativa i capacitat de resolució de problemes.  

Sol·licituds:  

Es podran presentar sol·licituds fins el dia 25 de novembre inclòs.  

Canals de tramitació: 

-  Per Internet: cal que empleneu una instància genèrica i adjunteu la documentació 

pertinent. www.carme.cat 

-  Presencialment: a les oficines municipals en horari d’atenció al públic. 

 

Documentació: 

-  Currículum Vitae 

-  Fotocòpia del DNI 

- Fotocòpia de la titulació 

Selecció: 

La selecció la realitzarà la tècnica de joventut  

 

 

 

 

  
 
 

 Ajuntament de Carme 

  
 
C.I.F. P-0804700C 
Av. Catalunya, 2 
08787 CARME 

 
 
Tel.  938080051 
Fax. 938080368 
carme@diba.cat 

http://www.carme.cat/


TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL 

L'Ajuntament de Carme, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat 
i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en 
allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos 
serveis municipals de l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament general de protecció de 
dades (UE) (2016/679). 

L'Ajuntament de Carme només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i 
lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, 
segons el Reglament General de Protecció de Dades. 

L’ajuntament de Carme l’ informa que en compliment del que disposa la RGPD,  ha de 
saber que en referència al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes, 
les dades de caràcter personal facilitades i recollides en aquesta sol·licitud de treball o 
currículum vitae, podran ser tractades informàticament, i inclosos  en el fitxer de 
personal, on es recullen i emmagatzemen les dades personals amb la finalitat exclusiva 
de formar part del registre de CV, d’aquest procés de selecció per poder contractar 
monitors pel saló de la infància que es durà a terme. 

Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat i gestionat la selecció 
dels monitors i s’hagi procedit a la seva contractació. 

L’interessat atorga el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals 
amb la finalitat anteriorment esmentada. 

En el supòsit que es produís alguna modificació de les seves dades personals, li 
sol·licitem, que ens ho comuniqui per escrit amb la única finalitat de mantenir 
actualitzada la seva sol·licitud. 

L’ informem que vostè té dret l’ accés, rectificació i supressió de les dades obtingudes 
al present document. Per a poder fer efectius els drets descrits ha de dirigir-se als servei 
d’atenció ciutadana de l’Ajuntament. 

 

 

 

 

Carme, 2 de novembre de 2021 


