
Núm. Exp. PS-PER-2020/040 (A-304)
Assumpte Tutor de residència del Centre 

de Tecnificació.

DILIGÈNCIA: Aquest document va ser aprovat pel Consell d'Administració de Parc del 
Segre SA en sessió del dia 25 de novembre de 2020.

La Seu d'Urgell,.

El secretari
Ramon Miñambres Rebés

BASES QUE REGULEN CONCURS OPOSICIÓ PER A COBRIR EL LLOC DE 
TREBALL DE TUTOR DE RESIDENCIA DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ 

Primera. Objecte.

1.1. L'objecte de la convocatòria és cobrir el lloc de treball de tutor de residencia del 
Centre de Tecnificació 

1.2. El règim de la relació és laboral amb contracte eventual a mitja jornada dins del 
període Maig-Agost. 

1.3.La retribució bruta és de 1.600 € mensuals bruts mensuals, incloent la part 
corresponent de la paga extraordinària.

Segona. Escala o categoria.

La categoria és la de tècnics (nivell 03, equivalent al C.1 per als funcionaris).

Tercera. Característiques del lloc de treball

3.1. El lloc de treball consistirà en desenvolupar les tasques de tutor de residencia del 
Centre de Tecnificació 

3.2. De forma concreta, tindrà, com a mínim, les funcions següents:

- Acompanyament a les persones esportistes del Centre de Tecnificació.
- Control del menjador i dels seus horaris.
- Control dels rebuts i tiquets de menjar .
- Acompanyament i atenció general a les persones residents.
- Atenció de residents i pares  mares o representants legals de les persones 

residents.
- Acompanyament mèdic en cas d’urgència
- Reportar informació a la direcció.
- Recepció de problemes, situacions, o peticions que puguin sortir a la residencia.
- Resolució dels petits problemes de convivència a la residencia entre els 

esportistes i en cas que no es pugui resoldre informar a la direcció .
- Conviure a la residencia amb els esportistes
- Revisar les pròpies tasques i proposar millores
- En general totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en 

l’àmbit de la organització.

3.3. La determinació de l'horari es farà atenent a l'estructura i organització concreta del 
servei i tindrà en compte, com a mínim, els criteris següents:

- Els horaris dels esportistes a la residencia.
- Els horaris dels esportistes a les hores de menjar.

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç  i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 54a7a680f38f48aa9bee2d4cf36c2148001

Url de validació https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

R
am

o
n

 M
iñ

am
b

re
s 

R
eb

és
15

/0
3/

20
21

se
cr

et
ar

i

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


Núm. Exp. PS-PER-2020/040 (A-304)
Assumpte Tutor de residència del Centre 

de Tecnificació.

DILIGÈNCIA: Aquest document va ser aprovat pel Consell d'Administració de Parc del 
Segre SA en sessió del dia 25 de novembre de 2020.

La Seu d'Urgell,.

El secretari
Ramon Miñambres Rebés

3.4.La signatura del contracte i l'inici de la relació laboral està condicionat al convenidel 
Centre de Tecnificació d’Esquí de Fons entre el Consell Català de l’Esport, la 
Federació Catalana d’Esports d’Hiverni Parc del Segre S.A.

Quarta. Sistema selectiu.

El sistema selectiu és el concurs-oposició.

Cinquena. Requisits específics.

Els requisits per a prendre part al procés de selecció són els següents:

Ser major d’edat i no haver arribat a l’edat de màxima de jubilació.
Cal tenir el títol de Batxillerat o equivalent als efectes d'accés a la funció pública.
No patir cap malaltia ni estar afectades per cap limitació física o psíquica que sigui 

incompatible amb l’exercici de les funcions
Acreditar la comprensió de la llengua catalana i castellana. Els aspirants que 

tinguin nivell B1 es considerarà que la tenen acreditada; la resta hauran de 
passar una prova de nivell equivalent, el resultat de la qual serà d'Apte o no 
Apte..

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de 
les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 
Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a 
l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o 
escala de funcionaris.

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.

No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos 
a la legislació vigent en la matèria.

Sisena. Publicitat 

L'anunci de la convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell, a una publicació local i a la plana web de Parc del Segre, SA.

Setena. Presentació d'instàncies.

7.1. 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 
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telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament adreçades a Parc del 
Segre SA.

7.2. Amb la instància caldrà presentar els documents següents:

Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat.
Titol de nivell 1 de tècnic d’Esport.
Original o còpia compulsada del títol acadèmic necessari.
Currículum vitae del sol·licitant.
Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social en el termini màxim d’un mes 

anterior a la finalització de presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar 
l’interessat.

Certificacions, títols, i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats. 

7.3.La data límit de referència dels mèrits és la data límit per presentar les instàncies. 
Per justificar-los, els aspirants hauran de presentar els documents necessaris o 
fotocòpia compulsada fins el mateix dia de les proves.

Vuitena. Llista d'aspirants admesos i exclosos.

8.1. 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.

8.2. 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.

Novena. Tribunal.

9.1. El tribunal el formaran una president i entre 2 i 4 vocals, que siguin empleats fixos 
de l'Administració. La designació concreta es farà en aprovar la llista d'admesos i 
exclosos.

9.2. El quòrum necessari perquè es constitueixi serà de 3 membres. Els acords es 
prendran per majoria simple i, en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del president.

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

Desena. Procediment de selecció.
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El procediment de selecció es farà en tres fases:

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

b. Fase de concurs, destinada a avaluar els mèrits de cada aspirant.
c. Fase de pràctiques, destinada a avaluar el comportament i aplicació dels 

coneixements de cada aspirant en el lloc de treball concret.

Onzena. Realització de les proves.

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.

Dotzena. Fase d'oposició.

12.1. Consistirà en respondre durant un temps màxim de 1h i 30 min a les qüestions 
plantejades pel tribunal i que poden prendre la forma de tema de redacció, de 
preguntes curtes o ambdues coses al mateix temps. Aquests temes o preguntes 
estaran relacionats amb coneixements del món de l’esport, de relació amb joves, 
organització i gestió de grups.

12.2. 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...).

12.3. Es puntuarà d'1 a 20 punts i caldrà treure'n 10 per a aprovar.

Tretzena. Fase de concurs.

En aquesta fase de concurs es valoraran els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants 
aprovats, s'atorgaran un màxim de 10 punts i es valoraran d'acord amb el barem que 
s'indica seguidament.

A. Per experiència.

Experiència en tasques d'organització i gestió de grups de jovesprestades amb 
contracte laboral: 0,1 punts per mes fins un màxim de 3 punts. Les fraccions es 
valoraran en proporció a la seva durada i els contractes a temps parcial es valoraran 
en proporció a la jornada. S'inclou l'experiència en casals,campus esportius i similars.

L’acreditació es farà mitjançant certificat oficial expedit per les entitats on hagués 
prestat els seus serveis. Aquest certificathaurà d'indicar clarament les tasques de 
manera que elTribunalpugui definir en quindels supòsits es pot valorar. No serà 
suficient la vida laboral.

B. Formació i perfeccionament: 
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Es valorarà l’assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o 
de perfeccionament sobre matèries relacionades directament amb el lloc de treball, 
d'acord ambles previsions següents:

 Per tenir el títol demonitor de lleure. (1 punt)
 Per títoldedirector de lleure. (2 punts)
 Per cursos relacionats amb les tasques assignades al lloc de treball. Se 

sumaran totes les hores i s'atorgaran 0,50 punts per cada 40 hores amb un 
màxim de 2 punts.

C. Per entrevista amb els aspirants que hagin passat les proves.

Es valorarà fins a 2 punts tenint en compte essencialment les capacitats d'expressió, 
de comprensió de la tasca en el si d'unaorganització, d'interacció amb el tribunal, 
d'anàlisi i resposta ràpida a qüestions que es plantegin.

Catorzena. Classificació dels aspirants i proposta.

14.1. 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 de l'aspirant que hagi 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.

14.2. L'òrgan de selecció no podrà proposar per al període de pràctiques a més d'un 
aspirant.

14.3. Malgrat el que diu el punt anterior, la societat podrà admetre que l'aspirant que 
hagi quedat en següent lloc pugui passar a la fase de pràctiques si l'aspirant classificat 
anteriorment no s'hi presenta o no supera la prova.

14.4. 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.

Quinzena. Període de pràctiques.

15.1. L'aspirant aprovat haurà de passar un període de pràctiques a la societat d'1 
mes.
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15.2. Durant aquest termini, el gerent fiscalitzarà l'activitat de l'aspirant i, transcorregut 
el termini, farà un informe sobre el rendiment, actitud i capacitat de l'aspirant i, com a 
conseqüència, si és o no apte.

15.3. Si l'informe és d'apte, el Consell d'Administració ratificarà el contracte. 

15.4. 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.

Setzena. 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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