
Núm. Exp. PS PER 2021/12(A-834)
Assumpte Monitors fixos discontinus 

del Parc del Segre

DILIGÈNCIA: Aquest document va ser aprovat pel resolució del president del Consell 
d'Administració de Parc del Segre SA del dia 15 de gener de 2021.

La Seu d'Urgell, El secretari
Ramon Miñambres Rebés

CONVOCATÒRIA PER CONTRACTAR TRES MONITORS FIXOS DISCONTINUS 
PER AL PARC DEL SEGRE

Primera. Objecte.

L’objecte del procediment és contractar tres monitors fixos discontinus per a les 
activitats al Parc del Segre.

Segona. Funcions a desenvolupar.

2.1. Les funcions consisteixen conduir les activitats esportives que es fan a les 
instal·lacions amb clients i que inclouen les tasques de manteniment del material 
necessari per ales activitats.

2.2. En cas que, durant el període anual del contracte, la societat, per si mateixa o per 
encàrrec d'altres entitats, organitzi activitats o competicions esportives al Parc diferents 
de les pròpies de la societat, la societat podrà requerir els monitors la realització de 
tasques d'assistència en l'organització de l'activitat o competició.

Tercera. Nombre de places.

Per les característiques del lloc de treball i l’horari de l’activitat, es convoquen 3 places.

Quarta. Dades del contracte.

4.1. Els contractes objecte d'aquesta convocatòria són fixos discontinu del Parc del 
Segre per al període entre el dia 1 de març i el 30 de setembre de cada any. Les dates 
concretes d’incorporació son  en funció de l’activitat.

4.2. En el cas que l'increment del nivell de l'activitat de la societat ho demani, la relació 
podrà modificar-se de comú acord entre les parts durant un període superior. Si aquest 
nivell torna a reduir-se, es reduirà denou el període.

4.3. Els horaris i dies de treball els determinarà la societat atenent a les necessitats de 
l'activitat.

4.4.La categoria és la de tècnics (nivell 05, equivalent al C 2 per als funcionaris) i les 
retribucions brutes són de 1.534 €/mes, incloent el prorrateig de la paga extraordinària.

Cinquena. Requisits.

5.1.Les persones aspirants hauran de complir els requisits següents:

1. Edat: Tenir, a la data final de presentació d'instàncies, l'edat mínima de 18 
anys.

2. Titulació: Tenir el títol de ESOo qualsevol altre títol declarat equivalent als 
efectes d'accés al nivell C2 de la funció pública. 
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3. S'ha de tenir un dels títols següents: entrenador de piragüisme, monitor de 
piragüisme, guia de riu, mòdul de grau mig de Conducció d'AcitivatsFísico 
Esportives en el Medi Natural.

4. Català i castellà: Tenir el nivell B de català i castellà o l’equivalent..
5. Ha de tenir coneixements bàsics de francès o anglès (Nivell B1). 
6. Ha de tenir carnet de conduir B.
7. Nopatir cap malaltia ni cap afectació física que impedeixi l'exercici de les 

funcions pròpies del lloc de treball.
8. 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.

9. No haver estat condemnat 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 autoritzar a Parc del Segre, SA a sol·licitar-la.

5.2. Pel que fa al coneixement d'idiomes, els aspirants que no tinguin reconeguts els 
nivells indicats hauran de passar una prova de nivell equivalent referida a l'idioma que 
vulguin, el resultat de la qual serà d'Apte o no Apte.

Sisena. Termini de presentació d’instàncies.

6.1. Les instàncies han de presentar dins dels 20 dies naturals següents a la data de 
publicació de l'anunci. Els aspirants que enviïn les instàncies per correu hauran 
d’enviar un burofax que es rebi a l’Ajuntament abans de l’hora indicada. Si no ho fan o 
el burofax no arriba dins de termini, quedaran exclosos. També es podrà presentar 
telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament adreçades a Parc del 
Segre SA.

6.2. Amb les instàncies, les persones aspirants han de presentar la següent 
documentació: 

- Còpia del DNI.
- Justificant del títol acadèmic que l’habiliti per participar a les proves.
- Justificant del títol esportiu que es requereix.
- Les que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement de català  i castellà
- Les que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement dels dos idiomes indicats 

a la base 5.1.
- Un currículum i els documents justificatius dels requisits i mèrits que al·leguin per 

tal que el tribunal els valori.

Setena. Llista d'aspirants admesos i exclosos.

7.1. Un cop rebudes les instàncies, els serveis de la societat comprovaran si les 
instàncies són correctes i si els aspirants reuneixen tots els requisits. Cas que en 
resulti que algun aspirant no compleix els requisits o no hagi aportats tots els 
documents que ho acreditin, els requeriran per tal que en un termini de 10 dies hàbils 
subsanin les deficiències aportant tots els documents necessaris.
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7.2. Si tots els aspirants han aportat els documents o un cop hagi transcorregut el 
termini citat en el punt anterior, es fixarà la relació de persones admeses i excloses. 
Aquesta llista es notificarà personalment a tots els interessats. En el mateix acord es 
determinarà la composició concreta del tribunal (titulars i suplents) i el lloc, data i hora 
de la seva constitució i inici d’actuacions.

Vuitena. Tribunal.

8.1. El tribunal estarà format per les persones següents:

President/a

El/la cap del Servei d'esports.

Vocals

- La persona que faci les funcions de cap esportiu del Parc del Segre.
- El secretari del Consell d’Administració de la societat, que actuarà com a secretari 

el tribunal.

8.2.La identificació concreta de cada membre i suplent la farà el Consell 
d’Administració en aprovar la llista d'admesos i exclosos.

Novena. Procediment de selecció.

El procediment de selecció es farà en tres fases:

a. Fase d'oposició, destinada a avaluar els coneixements teòrics i pràctics deles 
persones aspirants.

b. Fase de concurs, destinada a avaluar els mèrits de cada persona aspirant un cop 
finalitzada la fase d’oposició.

9.3. El tribunal podrà comptar amb l'assessorament de tècnics amb veu i sense vot, si 
ho considera convenient.

9.4.Les proves es faran el dia al Parc Olímpic del Segre en la data que es fixi en 
aprovar la llista d'admesos i exclosos.. Si, a causa de les restriccions derivades de la 
COVID-19, no es poden fer al Parc del Segre, es faran a un altre lloc habilitat.

Desena. Data de realització de les proves.

10.1. Les proves es faran inicialment el 16.04.2021. Malgrat això, si alguna 
circumstància imprevista ho demana, es podrà fixar una data diferent.

10.2.Si és possible l’entrevista es realitzarà el mateix dia de les proves. L'assistència a 
l'entrevista serà obligatòria llevat de casos justificats documentalment. Si l'aspirant no 
s'hi presenta, obtindrà zero punts. Si és necessari, es podrà fer per via telemàtica.
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Onzena. Fase d'oposició

11.1. Consistirà a respondre durant el temps fixat 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 a desenvolupar, la gestió d'activitats esportives, coneixements de la ciutat, 
gestió de grups, nocions generals de l’organització i funcionament dels Ajuntaments. 
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...).

11.2. Aquesta prova serà eliminatòria, es valorarà en 20 punts i per passar-la caldrà 
obtenir-ne un mínim de 10.

Dotzena. Fase de concurs

12.1. El tribunal valorarà amb un màxim de 10 punts els mèrits específics els següents:

1. Experiència professional en tasques anàlogues a les del lloc de treball. 
S’atorgaran 0,05 punts per dia a jornada completa fins a un màxim de 3,0 
punts. Les jornades reduïdes es convertiran a jornades completes.

2. Experiència com a monitor/a d'activitat esportives. S’atorgaran 0,01 punts per 
dia a jornada completa fins a un màxim de 1,0 punts. Les jornades reduïdes es 
convertiran a jornades completes.

3. Altres titulacions relacionades amb les tasques del lloc de treball o que hi 
puguin aportar-hi un valor afegit: 

a. Títol de monitor de lleure, títol de socorrista aquàtic: 0,25 punts cada un.
b. Tècnic superior en esports a la natura:1 punt.
c. Llicenciat en CAFE: 2 punts.

4. Coneixement d'altres idiomes amb el nivell B1 diferents a l'acreditat com a 
requisit: 0,25 punts per títol fins a un màxim de 0,5 punts.

5. Entrevista personal: 2 punts.

12.2. L’experiència laboral s’haurà d’acreditar amb 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.

L'acreditació dels altres mèrits es farà mitjançant la presentació dels documents 
justificants corresponents o de còpies compulsades. 

12.3. En aplicació del que preveu l'art. 35.f de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, per justificar els mèrits 
les persones aspirants que hagin treballat a l'Ajuntament de La Seu d'Urgell o entitats 
que en depenen hauran de citar els mèrits però no serà necessari que aportin els 
certificats acreditatius. El tribunal farà les comprovacions necessàries als arxius 
municipals per atorgar els punts corresponents.

Tretzena. Classificació dels aspirants i proposta.
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13.1. La classificació definitiva dels aspirants s’obtindrà de la suma total de les 
puntuacions obtingudes en el conjunt de les fases del procés selectiu. El Tribunal 
efectuarà la proposta de nomenament en favor dels aspirants que hagin obtingut la 
màxima puntuació. El tribunal podrà comunicar verbalment el resultats als aspirants i, 
en tal cas, amb aquesta comunicació s'entendrà complida l'obligació legal de 
comunicar el resultat als aspirants.

13.2. L'òrgan de selecció no podrà proposar per al període de pràctiques a més 
aspirants que el nombre de places convocades.

13.4. A fi de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades de les persones 
aspirants, en el marc de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades, les llistes on constin les qualificacions o valoracions atorgades tindran com a 
referència el número de registre d’entrada de la sol·licitud de cada persona aspirant, 
les inicials dels seus noms i cognoms, i les tres darreres xifres i la lletra del seu 
Document Nacional d’Identitat.

Catorzena. Període de pràctiques. 

14.1.Les persones aspirants aprovades hauran de passar un període de pràctiques 
durant un termini de 3 mesos en èpoques corresponents al períodes d'activitats.

14.2.Durant aquest termini, el gerent de la societat fiscalitzarà l'activitat de l’aspirant i, 
transcorregut el termini, farà un informe detallat sobre el rendiment, actitud i capacitat 
de cada aspirant i, com a conseqüència, si és o no apte.

14.3. Si l'informe és d'apte, el president del Consell d'Administració resoldrà donar per 
superat el període de pràctiques i contractar l'aspirant.

14.4. Si l'informe és de no apte, el Consell d'Administració podrà optar entre convocar 
per a fer les pràctiques a l'aspirant que hagi quedat en segon lloc o convocar de nou 
un procés selectiu.

Quinzena. Borsa de treball.

Les persones que no siguin seleccionades però que superin les proves de la fase 
d'oposició, restaran incloses per ordre de puntuació total a la borsa per al cas que 
cessi la persona que ocupa el lloc de treball interinament. En aquest cas, la societat 
podrà optar entre acudir a la borsa o convocar un nou procés de selecció. La durada 
dels contractes subscrits en base a la borsa de treball no podran tenir una durada 
superior a 2 anys..
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