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BASES PER A LA SELECCIÓ DE MONITORS PEL CASALET DE
VACANCES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ESTIU 2021
1. Objecte.
1.1. L’objecte del procediment és contractar monitors pel casalet de vacances
de la llar d’infants municipal durant les vacances escolars d’estiu.
1.2 Pel casalet del 2022, l’Ajuntament podrà optar entre contractar a totes o
alguna de les persones que hagin estat seleccionades en aquest procediment
de selecció o obrir un nou procés.
2. Nombre de places.
2.1. Inicialment només es contractarà a una persona. Però si el servei ho
requereix per l’organització del centre, i perquè la inscripció dels infants és alta
durant aquest període, es contractarà més personal seguint l’ordre de
puntuació que resulti de les proves de selecció.
2.2. La contractació de personal queda condicionada a que el Servei no es
pugui cobrir amb el personal de l’Ajuntament. Si el servei de l’Ajuntament ho
cobreix, es suspendrà la tramitació de les proves.
3. Requisits.
3.1. Els aspirants han de complir, en principi, els requisits següents:
- Tenir 18 anys complerts abans del 15 de juny de 2021.
- Tenir el títol d'ESO, EGB o equivalent.
- Tenir el nivell A de català o equivalent. Els aspirants que no el tinguin hauran
de passar una prova de nivell similar.
- No patir cap malaltia ni tenir cap handicap que impedeixi l’exercici de les
funcions pròpies del lloc de treball.
- No haver estat separat per mitjà d’expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques.
- Els aspirants no poden haver estat condemnats per sentència ferma per
algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i
l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual,
prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic
d'éssers humans. Per acreditar que és així, caldrà aportar una certificació
negativa del Registre Centrals d'Antecedents Penals o l'autorització a
l'Ajuntament per a sol·licitar-la.

3.2. Tots aquests requisits s’hauran d’acreditar mitjançant la presentació dels
justificants i documents oportuns i les declaracions jurades pertinents. En cas
contrari, al no acreditar tots els requisits, l’aspirant serà exclòs de les proves.
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4. Dades del contracte.
4.1. El contracte és laboral temporal i de grup de cotització 10 (sou base del
grup E de funcionaris), i pot ser a jornada complerta i a jornada a temps parcial.
4.2. L’horari del contracte el determinarà les necessitats del servei.
4.3. Els dies de contracte de treball es determinaran segons les necessitats del
servei de Casalet de Vacances i en el període comprès entre el 21 de juny al
27 d’agost de 2021.
4.4. L’horari serà el que sigui aplicable a la llar d’infants.
5. Procediment de selecció
5.1 Fase d'oposició, destinada a avaluar els coneixements teòrics i pràctics dels
aspirants
5.2 Fase de concurs, destinada a avaluar els mèrits de cada aspirant.
5.3 Fase de pràctiques, destinada a avaluar el comportament i aplicació dels
coneixements de cada aspirant en el lloc de treball concret.
6. Fase d'oposició
6.1 Consistirà a respondre durant el temps fixat pel tribunal a les qüestions
plantejades pel tribunal i que poden prendre la forma de redacció, de preguntes
curtes o d’ambdues coses al mateix temps. Aquests temes o preguntes estaran
relacionats amb les tasques del lloc de treball. Es tindran en compte, a més de
la correcció de les respostes, la redacció del text en tots els seus aspectes
(ortogràfic, sintàctic, d’estil...).
6.2 Aquesta prova serà eliminatòria, es valorarà en 20 punts i per passar-la
caldrà obtenir-ne un mínim de 10.
7. Fase de concurs
7.1. El tribunal valorarà com a mèrits específics els següents:
a. Per tenir el grau en magisteri en l’especialitat d’educació infantil:1.50
b. Per tenir estudis de magisteri en l’especialitat d’educació infantil: fins un
màxim de 1 punts, segons crèdits aprovats.
c. Per tenir el cicle formatiu de grau superior en educació infantil: 1,25 punts.
d. Per tenir estudis de cicle formatiu de grau superior en educació infantil: fins
un màxim de 0,75 punts, segons crèdits aprovats.
e. Per tenir el grau de magisteri d’altres especialitats, pedagogia, educació
social, psicologia o psicopedagogia: 1 punts.
f. Per tenir el títol de director d’activitats en el lleure infantil i juvenil: 0, 5 punts.
g. Per tenir el títol de monitor d’activitats en el lleure infantil i juvenil: 0,5 punts.
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h. Per tenir experiència laboral en llars d’infants: 0’1 punt per mes fins un
màxim d'1,20. Les fraccions es valoraran en proporció a la seva durada i els
contractes a temps parcial es valoraran en proporció a la jornada.
i. Per tenir experiència laboral en el 2n cicle d’educació infantil d’una escola:
0’5 punt per mes fins un màxim de 0,70 punts. Les fraccions es valoraran en
proporció a la seva durada i els contractes a temps parcial es valoraran en
proporció a la jornada.
j. Per tenir experiència laboral com a monitor d’activitats en el lleure infantil i
juvenil: 0’1 punts per mes fins un màxim de 0,50 punts. Les fraccions es
valoraran en proporció a la seva durada i els contractes a temps parcial es
valoraran en proporció a la jornada.
k. Per entrevista, que podrà incloure preguntes per a determinar els
coneixements dels aspirants: fins a 2 punts.
l. Altres mèrits al·legats pels aspirants, relacionats amb la tasca a
desenvolupar i valorats justificadament pel tribunal: fins a 0,60 punts.
7.2. L’experiència laboral s’haurà d’acreditar amb els documents següents:
•
•

la vida laboral, i
còpia compulsada dels contractes on hi consti el lloc de treball que
s’ocupa o un justificant d’empresa que indiqui clarament les tasques
realitzades, categoria professional, durada i horari.

8. Fase de pràctiques
8.1 L’aspirant estarà en període de prova durant quinze dies.
8.2. Durant aquest termini, la cap del Servei d'Educació de l'Ajuntament
fiscalitzarà l’activitat dels aspirants i, transcorregut el termini, farà un informe
detallat amb sobre el rendiment, actitud i capacitat de l'aspirant.
8.3. Si l'avaluació és negativa, la Junta de Govern Local podrà optar entre
convocar per a fer les pràctiques a l'aspirant que hagi quedat el següent lloc o
convocar de nou un procés selectiu.
9. Tribunal.
La valoració la farà un tribunal format per les persones següents:
Presidenta La Directora de la Llar d’Infants Els Minairons
Vocals
- La Cap del Servei d’Educació de l’Ajuntament.
- Una auxiliar administrativa de l’Ajuntament
- Secretari de l’Ajuntament
Secretària Una auxiliar administrativa de Recursos Humans de l’Ajuntament
10. Presentació d’instàncies.
10.1. Les instàncies hauran de presentar-se per la Seu electrònica de
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell www.laseu.cat. El termini per a presentar-les és
fins a les 23,59 h el dia 13.04.2021.
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10.2. Amb les instàncies, els aspirants han de presentar còpia del DNI i del
carnet de Salut, un currículum i els documents justificatius dels requisits i mèrits
que al·leguin per tal que el tribunal els valori. No es valoraran el mèrits no
acreditats documentalment.

11. Data de realització de les proves i de valoració dels mèrits.
11.1. Les proves es faran el dia 22.04.2021 a partir de les 9’30 hores a
l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.

11.2. L'assistència a l'entrevista serà obligatòria llevat de casos justificats
documentalment.
DILIGÈNCIA: Aquestes bases les va aprovar la Junta de Govern Local en
sessió de 29.03.2021.
La Seu d’Urgell, 23 de març de 2021.
El secretari

Ramon Miñambres Rebés

