Bases reguladores del procés d’assignació de places al curs de monitor-a d’activitats en el
temps llure infantil i juvenil

1. Descripció
L’Ajuntament de Llucmajor té previst dur a terme un curs de monitor-a d’activitats en el
temps lliure infantil i juvenil segons el que estableix el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel
qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
La part teòrica del curs es durà a terme en modalitat mixta: un 33 % serà en línia i la resta
serà presencial. Es durà a terme al nucli de s’Arenal entre l’1 i el 31 de juliol de 2022. El
nombre de places és limitat.
Aquestes bases regulen el procés i criteris a seguir per a l’assignació de places en cas
que la demanda sigui superior a l’oferta.
Per a l’assignació de les places s’ha de seguir el procediment establert en aquestes
bases.
2. Requisits
Per matricular-se al curs de monitor-a d’activitats en el temps lliure infantil i juvenil,
l’alumnat haurà de tenir 17 anys complits i no estar inscrit-a en el Registre central de
delinqüents sexuals1. A més s’haurà de complir algun dels requisits següents:
•
•
•
•

Tenir el títol de graduat-ada en educació secundària obligatòria o equivalent a
efectes professionals
Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa
família professional o d’una formació professional bàsica
Tenir superada la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà o superior
Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45
anys

3. Formalització del procés de sol·licitud de places.
a) La formalització de la so·licitud de plaça serà telemàtica a través d’aquest enllaç
https://forms.gle/Y1qDR4yVKNXegDvT9

b) El termini de sol·licitud de plaça s’obrirà el dilluns 23 de maig a les 13.00 h i
estarà obert fins dia 12 de juny a les 00.00 h
c) En cas de presentar-se més d’un formulari sols es tendrà en compte el darrer
enviat
d) El formulari telemàtic s’ha d’emplenar seguint les instruccions concretes de cada
apartat.
1Si aquestes persones són de nacionalitat diferent a l'espanyola, han de tenir, a més del
certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals esmentat, un certificat del seu país de
nacionalitat.

e) En el cas d’indicar alguna situació de les descrites al punt següent, s’haurà de
fer arribar al Centre d’Informació Jove la documentació justificativa a efectes
voluntaris de baremació. Si no, no es tendrà en compte.
f) Per a l’assignació de places es tendran en compte les següents situacions
prioritàries:
• Estar empadronat-a al terme municipal de Llucmajor: 2 punts
• Esser membre actiu-va d’una associació dedicada al lleure infantil i juvenil
donada d’alta al RECM: 2 punts
• Tenir entre 18 (o complir-los durant al realització de l’etapa teòrica) i 30 anys
g) Les situacions descrites al punt anterior tenen caràcter sumatori, si n’és el cas
h) Un cop realitzada la baremació de les sol·licituds presentades, l’assignació de
places es farà an base a la puntuació obtinguda. En cas d’empat, es tendrà en
comtpe l’rodre d’entrada de la sol·licitud de plaça.
4. Situacions prioritàries i documentació a efectes voluntaris de baremació.
Per optar a la baremació de la sol·licitud de plaça s’ha de presentar la següent
documentació, segons la situació de cadascú:
La documentació a efectes voluntaris de baremació és la següent:
Criteri a: certificat d’empadronament
Criteri b: certificat emès per l’entitat en la que es faci constar que el/la sol·licitant
forma part activa de l’associació
Criteri b: DNI, NIE o passaport.
La documentació a efectes voluntaris de baremació s’ha de fer arribar al Centre
d’Informació Jove de forma presencial o telemàtica en el termini i pels canals que s’indiqui
en el formulari de sol·licitud de plaça. En cas que no es presenti cap tipus de
documentació no es tendran en compte els criteris assenyalats.
A tots els efectes, les persones que sol·licitin plaça hauran de presentar:
- Fotocòpia de titulació segons el que especifica el punt 3 d’aquestes bases
- Fotocòpia del certificat negatiu d’inscripció al Registre de delinqüents sexuals (o,
en cas de no tenir-lo, declaració jurada de tramitació amb cita concertada prèvia a
l’inici de la part de formació teòrica)
5. Formalització de la matrícula
Passat el termini de sol·licitud de plaça, l’Ajuntament comunicarà a les persones amb
plaça assignada el termini per formalitzar la matrícula i presentar la documentació
corresponent. L’alumnat
amb plaça assignada haurà de signar un compromís
d’assistència a l’acció formativa.
6. Formació del mòdul de pràctiques professionals no laborals

Una vegada superada amb aprofitament la part teòrica del curs, per obtenir el títol
l’alumnat haurà de dur a terme el mòdul de pràctiques professionals no laborals (160
hores).
Llucmajor, maig 2022

