ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu
per a la contractació de personal en règim laboral temporal per a desenvolupar les activitats de l’ESTIU
ACTIU 2022 pel sistema de concurs
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 11 d’abril de 2022 va aprovar les bases i convocatòria
del procés selectiu per a la contractació de personal en règim laboral temporal per a desenvolupar les activitats
de l’ESTIU ACTIU 2022 pel sistema de concurs.
D’acord amb allò establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar la convocatòria i les bases
regides per a la superació del procés de selecció que es transcriuen a continuació.
BASES reguladores que regiran el procés selectiu per a la contractació de personal en règim laboral
temporal per a desenvolupar les activitats de l’ESTIU ACTIU 2022 pel sistema de concurs
1.- Objecte de la convocatòria
L’Ajuntament de Ripoll, conscient que les activitats de lleure contribueixen de forma notable al creixement
integral dels infants i joves, organitza l’ESTIU ACTIU 2022. El projecte engloba 4 activitats diferents (Esplai
d’Estiu, Casal CreActiu, Casal Esportiu i Aventura’t) adreçades a infants i joves des de P-3 fins a 4rt de l’ESO.
Per a poder dur a terme aquestes activitats cal contractar personal, en règim laboral temporal, durant els
mesos de juny i juliol de 2022, del 27 de juny fins el 29 de juliol, mitjançant el sistema de concurs, d’acord
amb el que estableixen els articles 16 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, i el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i els articles 14 i 15 del RDL
2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Es convoquen les places següents:
•
•
•
•
•
•

1 director/a de lleure a jornada complerta
5 monitors/es esportius a jornada parcial
4 monitors/es lleure a jornada parcial
2 monitors/es de lleure amb experiència en l’àmbit de les arts plàstiques, escèniques o musicals a
jornada parcial
1 integrador/a social amb formació o experiència en l’àmbit del lleure a jornada parcial
1 vetllador/a a jornada parcial

L'ajuntament es reserva el dret d'ajustar el nombre de monitors a contractar, en més o menys, d'acord amb
els infants inscrits en cada programa. El present procés de contractació s'utilitzarà també, si s'escau, per cobrir
les necessitats de monitoratge a altres activitats de lleure que es puguin preparar des de les diverses àrees
municipals durant l'estiu 2022.
2.- Condicions
a) Ser espanyol/a o disposar de la nacionalitat d’algun dels estats de la Unió Europea, en els termes que
estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut de l’Empleat Públic.
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AJUNTAMENT DE RIPOLL
Edicte de publicació de bases i convocatòria d’un procés de selecció de personal
Expedient 03.02.1460 1/2022
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AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades del currículum, de la fotocòpia del DNI, de la fotocòpia de la
titulació exigida, de la Certificació Negativa del Registre Central de delinqüents sexuals i dels justificants que
acreditin els mèrits al·legats. El tribunal no podrà valorar els mèrits insuficientment justificats.
Si alguna de les sol·licitud tingués cap defecte esmenable, aquest es farà constar a la llista d'admesos/es i
exclosos/es, a fi que en un termini de deu dies s’esmeni la deficiència o acompanyi els documents preceptius,
de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
4.- Admissió d’aspirants
Expirat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació dictarà resolució en el termini
màxim d’un mes aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos, juntament amb la composició del Tribunal,
la qual cosa s’exposarà en el Tauler d’anuncis de la Corporació, concedint-se un termini de 10 dies hàbils per
a reclamacions, que seran resoltes pel mateix òrgan. Si no se’n presenta cap dins el termini establert, la llista
provisional s’entendrà elevada a definitiva.
5.- Tribunal qualificador
Estarà format per:
▪ President:Un/a funcionari/a de carrera o personal laboral fix de l'Ajuntament
▪ Secretari:Un/a funcionari/a de carrera de l'Ajuntament
▪ Vocal: Un/a funcionari/a de carrera o personal laboral fix de l'Ajuntament
La designació nominal dels membres del Tribunal, i la dels seus suplents, es publicarà al taulell d'anuncis de
l'Ajuntament, juntament amb la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es.
El tribunal qualificador actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procediment i
l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en aplicació de les presents
bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el desenvolupament del procés
selectiu, establint els criteris que s’hagin d’adoptar en tot allò que no s'hagi previst a les bases de la
convocatòria. Les decisions seran adoptades per majoria de vots i en cas d’empat el vot del president serà de
qualitat.
L’abstenció i recusació dels membres del Tribunal s’ha d’ajustar al que preveu la normativa vigent de
procediment administratiu.
6.- Sistema de selecció
La selecció es durà a terme mitjançant el sistema de concurs, es valoraran els mèrits aportats, titulacions
acadèmiques i experiència professional. Per a la seva valoració, caldrà acreditar documentalment tots els
mèrits al·legats.
7.- Publicació de la relació d’aprovats
El Tribunal qualificador farà pública la relació d’aspirants aprovats per ordre de la puntuació obtinguda i
l’elevarà a la Presidència de la Corporació per a la seva contractació laboral.
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3.- Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General de
l’ajuntament, dins del termini improrrogable de 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació
de l’anunci de la convocatòria en la WEB de l’ajuntament i en la premsa local, en les quals els aspirants hauran
de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, i s’adreçaran a
l'Alcalde de la Vila. Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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b) Tenir complerts 16 anys d’edat
c) No patir cap malaltia o defecte físic ni psíquic que impedeixi l’exercici de les funcions corresponents.
d) No estat inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat
separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública.
e) No trobar-se sotmès a cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat legalment establertes.
f) Estar en possessió dels títols que es determinen més endavant en aquestes mateixes bases per a
cadascuna de les contractacions convocades, i estar en condicions d’acreditar-ho en la data en què finalitzi
el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu.
g) Aportar una “Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”, tal i com es determina en
el número 5 de l'article 13 de la Llei Orgànica 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, en la seva redacció
donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència.

Ripoll abril de 2022
ANNEX 1
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
D’UN DIRECTOR/A DE LLEURE PER L’ESTIU ACTIU 2022. (jornada complerta)
1.- Objecte de la convocatòria i contractació
L'objecte de la convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs d’un director de lleure per les activitats
de l’ESTIU ACTIU 2022. El contracte de treball serà d'obra o servei determinat a jornada parcial, i s'estendrà
del 27 de juny al 29 de juliol. El període de prova serà de 7 dies.
2.- Requisits específics de la convocatòria
A més dels requisits generals que determina la base segona de les bases general, els aspirants han de
posseir:
1. Titulació exigida: Director/a de lleure
2. Coneixements de la llengua: Certificat B de la Junta Permanent de Català o equivalent. En cas de no
acreditar-se, l'aspirant haurà de realitzar una prova de català del grau exigit.
3. Aportar “Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”
4. Aportar formació i/o experiència en l’àmbit de les activitats plàstiques o escèniques.
3.- Procés de selecció
A. Valoració de mèrits
El Tribunal procedirà a l'avaluació dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, segons la
següent relació i barem.
A1. Experiència professional (*):
1. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant activitats de director de
lleure, a raó de 0,40 punts per cada 80 h efectives treballades, fins a un màxim de 3 punts.
2. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat com a monitor en l’àmbit de les
arts escèniques, musicals o plàstiques, a raó de 0,20 punts per cada 80 h efectives treballades, fins a
un màxim de 2 punts.
3. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant activitats de monitor de
lleure, a raó de 0,20 punts per cada 80 h efectives treballades, fins a un màxim de 2 punts.
4. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant funcions com a docent
(etapa infantil o primària), monitor de menjador o similar, a raó de 0,10 punts per cada 80 h efectives
treballades, fins a un màxim de 1 punt.
(*) En el cas que alguna experiència professional sigui de l’àmbit de l’atenció a la diversitat o la inclusió el seu
valor serà el doble
A2 Per cursos, jornades i accions formatives de reciclatge o perfeccionament relacionades amb el lloc
de treball, d'acord amb el següent barem:
1. Durada entre 5 i 20 hores: 0,15 punts per curs
2. Durada entre 21 i 39 hores: 0,30 punts per curs
3. Durada superior a 39 hores: 0,50 punts per curs.
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 2 punts
A3. Altres formacions i atenció a la diversitat:
1. Titulacions acadèmiques, directament vinculades al lloc de treball objecte de la convocatòria, superiors a
les exigides com a requisits. Màxim 1 punt
2. Formació en l’àmbit de l’atenció a la diversitat i la inclusió. Màxim 1 punt.
A4.Altres
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9.- Impugnacions
La convocatòria, les seves bases i tots els actes administratius que es derivin d'aquella i de les actuacions del
Tribunal podran ser impugnades pels interessats en els casos i en la forma establerta per la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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8.- Incidències
El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords necessaris per
al bon ordre del concurs, en tot allò no previst en aquestes bases.

1. Estar en situació d'atur amb una antiguitat mínima de 6 mesos 1 punt.
2. Per tasques de voluntariat acreditades, de caràcter social o formatiu al llarg del darrer any: (0,1 punts per
10h) Màxim 0,5 punts

4.Puntuació final del concurs
El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en cada una de les fases.
ANNEX 2
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
DE 5 MONITORS/ES ESPORTIUS PER L’ESTIU ACTIU 2022 (jornada parcial)
1.- Objecte de la convocatòria i contractació
L'objecte de la convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs de cincs monitors/es esportius pels
Casals Esportius. El contracte de treball serà d'obra o servei determinat a jornada parcial, i s'estendrà del 27
de juny al 29 de juliol. El període de prova serà de 7 dies.
2.- Requisits específics de la convocatòria
A més dels requisits generals que determina la base segona de les bases general, els aspirants han de
posseir:
1.-Titulació exigida: Tenir acabat o en curs la Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (INEFC o
CAFE) o el MEF o tenir acabat el Curs de Tècnic/a en Ensenyament i Animació Socioesportiva
2.-Coneixements de la llengua: Certificat B de la Junta Permanent de Català o equivalent. En cas de no
acreditar-se, l'aspirant haurà de realitzar una prova de català del grau exigit.
3.- Aportar “Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”
3.- Procés de selecció
A . Valoració de mèrits
El Tribunal procedirà a l'avaluació dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, segons la
següent relació i barem.
A1. Experiència professional (*):
1. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant activitats de monitor
esportiu, a raó de 0,20 punts per cada 80 h efectives treballades, fins a un màxim de 4 punts.
2. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant funcions de professor
d’educació física o monitor de lleure, a raó de 0,10 punts per cada 80 h efectives treballades, fins a un
màxim de 2 punts.
(*) En el cas que alguna experiència professional sigui de l’àmbit de l’atenció a la diversitat o la inclusió el seu
valor serà el doble
A2. Per cursos, jornades i accions formatives de reciclatge o perfeccionament relacionades amb el
lloc de treball, d'acord amb el següent barem:
1. Durada entre 5 i 20 hores: 0,15 punts per curs
2. Durada entre 21 i 39 hores: 0,30 punts per curs
3. Durada superior a 39 hores: 0,50 punts per curs.
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 2 punts
A3. Altres formacions i atenció a la diversitat:
1. Titulacions acadèmiques, directament vinculades al lloc de treball objecte de la convocatòria, superiors a
les exigides com a requisits. Màxim 1 punt
2. Formació en l’àmbit de l’atenció a la diversitat i la inclusió. Màxim 1 punt.
A4. Altres:
1. Estar en situació d'atur amb una antiguitat mínima de 6 mesos 1 punt.
2. Per tasques de voluntariat acreditades, de caràcter social o formatiu al llarg del darrer any: (0,1 punts per
10h) Màxim 0,5 punts
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B. Entrevista personal
El tribunal podrà si ho creu necessari convocar als aspirants a una entrevista personal. La puntuació de
l'entrevista serà com a màxim 2 punts
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En l'experiència laboral caldrà acreditar les tasques i numero d'hores treballades i en la formació les hores
lectives dels cursos

B. Entrevista personal
El tribunal podrà si ho creu necessari convocar als aspirants a una entrevista personal. La puntuació de
l'entrevista serà com a màxim 2 punts

1.- Objecte de la convocatòria i contractació
L'objecte de la convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs de quatre monitors/es de lleure per
les activitats de l’ESTIU ACTIU 2022. El contracte de treball serà d'obra o servei determinat a jornada parcial,
i s'estendrà del 27 de juny al 29 de juliol. El període de prova serà de 7 dies.
2.- Requisits específics de la convocatòria
A més dels requisits generals que determina la base segona de les bases general, els aspirants han de
posseir:
1. Titulació exigida: Monitor o director de lleure
2. Coneixements de la llengua: Certificat B de la Junta Permanent de Català o equivalent. En cas de no
acreditar-se, l'aspirant haurà de realitzar una prova de català del grau exigit.
3.- Aportar “Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”
3.- Procés de selecció
A. Valoració de mèrits
El Tribunal procedirà a l'avaluació dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, segons la
següent relació i barem.
A1. Experiència professional (*):
1. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant funcions de monitor de
lleure, a raó de 0,20 punts per cada 80 h efectives treballades, fins a un màxim de 4 punts.
2. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant funcions com a docent
(etapa infantil o primària), monitor de menjador o similar, a raó de 0,10 punts per cada 80 h efectives
treballades, fins a un màxim de 2 punts.
(*) En el cas que alguna experiència professional sigui de l’àmbit de l’atenció a la diversitat o la inclusió el seu
valor serà el doble
A2. Per cursos, jornades i accions formatives de reciclatge o perfeccionament relacionades amb el
lloc de treball, d'acord amb el següent barem:
1. Durada entre 5 i 20 hores: 0,15 punts per curs
2. Durada entre 21 i 39 hores: 0,30 punts per curs
3. Durada superior a 39 hores: 0,50 punts per curs.
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 2 punts
A3. Altres formacions i atenció a la diversitat:
1. Titulacions acadèmiques, directament vinculades al lloc de treball objecte de la convocatòria, superiors a
les exigides com a requisits. Màxim 1 punt
2. Formació en l’àmbit de l’atenció a la diversitat i la inclusió. Màxim 1 punt.
A4.Altres
1. 1.Estar en situació d'atur amb una antiguitat mínima de 6 mesos 1 punt.
2. 2.Per tasques de voluntariat acreditades, de caràcter social o formatiu al llarg del darrer any: (0,1 punts
per 10h) Màxim 0,5 punts
En l'experiència laboral caldrà acreditar les tasques i numero d'hores treballades i en la formació les hores
lectives dels cursos
B. Entrevista personal
El tribunal podrà si ho creu necessari convocar als aspirants a una entrevista personal. La puntuació de
l'entrevista serà com a màxim 2 punts
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ANNEX 3
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
DE 4 MONITORS/ES DE LLEURE PER L’ESTIU ACTIU 2022 (jornada parcial)
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4.Puntuació final del concurs
El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en cada una de les fases.

1.- Objecte de la convocatòria i contractació
L'objecte de la convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs de dos monitors/es de lleure
especialitzats en les arts plàstiques, escèniques o musicals pel Casal CreActiu. . El contracte de treball serà
d'obra o servei determinat a jornada parcial, i s'estendrà del 27 de juny al 29 de juliol. El període de prova
serà de 7 dies.
2.- Requisits específics de la convocatòria
A més dels requisits generals que determina la base segona de les bases general, els aspirants han de
posseir:
1. Titulació exigida: Monitor o director de lleure
2. Coneixements de la llengua: Certificat B de la Junta Permanent de Català o equivalent. En cas de no
acreditar-se, l'aspirant haurà de realitzar una prova de català del grau exigit.
3.- Aportar “Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”
4.- Aportar formació i/o experiència en l’àmbit de les activitats plàstiques o escèniques.
3.- Procés de selecció
A. Valoració de mèrits
El Tribunal procedirà a l'avaluació dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, segons la
següent relació i barem.
A1. Experiència professional (*):
1. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat com a monitor/a en l’àmbit de les
arts escèniques, musicals o plàstiques, a raó de 0,40 punts per cada 80 h efectives treballades, fins a
un màxim de 4 punts.
2. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant activitats de monitor de
lleure, a raó de 0,20 punts per cada 80 h efectives treballades, fins a un màxim de 3 punts.
3. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant funcions com a docent
(etapa infantil o primària), monitor de menjador o similar, a raó de 0,10 punts per cada 80 h efectives
treballades, fins a un màxim d’1 punt.
(*) En el cas que alguna experiència professional sigui de l’àmbit de l’atenció a la diversitat o la inclusió el seu
valor serà el doble
A2 Per cursos, jornades i accions formatives de reciclatge o perfeccionament relacionades amb el lloc
de treball, d'acord amb el següent barem:
1. Durada entre 5 i 20 hores: 0,15 punts per curs
2. Durada entre 21 i 39 hores: 0,30 punts per curs
3. Durada superior a 39 hores: 0,50 punts per curs.
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 2 punts
A3. Altres formacions i atenció a la diversitat:
1. Titulacions acadèmiques, directament vinculades al lloc de treball objecte de la convocatòria, superiors a
les exigides com a requisits. Màxim 1 punt
2. Formació en l’àmbit de l’atenció a la diversitat i la inclusió. Màxim 1 punt.
A4.Altres
1. Estar en situació d'atur amb una antiguitat mínima de 6 mesos 1 punt.
2. Per tasques de voluntariat acreditades, de caràcter social o formatiu al llarg del darrer any: (0,1 punts per
10h) Màxim 0,5 punts
En l'experiència laboral caldrà acreditar les tasques i numero d'hores treballades i en la formació les hores
lectives dels cursos
B. Entrevista personal
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ANNEX 4
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
DE DOS MONITORS/ES DE LLEURE AMB EXPERIÈNCIA EN L’ÀMBIT DE LES ARTS PER l’ESTIU ACTIU
2022 (jornada parcial)
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4.- Puntuació final del concurs
El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en cada una de les fases.

El tribunal podrà si ho creu necessari convocar als aspirants a una entrevista personal. La puntuació de
l'entrevista serà com a màxim 2 punts

1.- Objecte de la convocatòria i contractació
L'objecte de la convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs d’un integrador social amb formació o
experiència en l’àmbit del lleure com a monitor de les activitats de l’ESTIU ACTIU 2022. El contracte de treball
serà d'obra o servei determinat a jornada parcial, i s'estendrà del 27 de juny al 29 de juliol. El període de prova
serà de 7 dies.
2.- Requisits específics de la convocatòria
A més dels requisits generals que determina la base segona de les bases general, els aspirants han de
posseir:
1. Titulació exigida: CFGS Integrador social o equivalent
2. Coneixements de la llengua: Certificat B de la Junta Permanent de Català o equivalent. En cas de no
acreditar-se, l'aspirant haurà de realitzar una prova de català del grau exigit.
3.- Aportar “Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”
3.- Procés de selecció
A. Valoració de mèrits
El Tribunal procedirà a l'avaluació dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, segons la
següent relació i barem.
A1. Experiència professional (*):
1. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant funcions d’integrador
social en l’àmbit del lleure amb infants i adolescents, a raó de 0,20 punts per cada 80 h efectives
treballades, fins a un màxim de 4 punts.
2. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant funcions com a
d’integrador social en altres àmbits amb infants i adolescents, a raó de 0,10 punts per cada 80 h
efectives treballades, fins a un màxim de 2 punts.
(*) En el cas que alguna experiència professional sigui de l’àmbit de l’atenció a la diversitat o la inclusió el seu
valor serà el doble
A2. Per cursos, jornades i accions formatives de reciclatge o perfeccionament relacionades amb el
lloc de treball, d'acord amb el següent barem:
1. Durada entre 5 i 20 hores: 0,15 punts per curs
2. Durada entre 21 i 39 hores: 0,30 punts per curs
3. Durada superior a 39 hores: 0,50 punts per curs.
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 2 punts
A3. Altres formacions i atenció a la diversitat:
1. Titulacions acadèmiques, directament vinculades al lloc de treball objecte de la convocatòria, superiors a
les exigides com a requisits. Màxim 1 punt
2. Formació en l’àmbit de l’atenció a la diversitat i la inclusió. Màxim 1 punt.
A4.Altres
1. Estar en situació d'atur amb una antiguitat mínima de 6 mesos 1 punt.
2. Per tasques de voluntariat acreditades, de caràcter social o formatiu al llarg del darrer any: (0,1 punts per
10h) Màxim 0,5 punts
En l'experiència laboral caldrà acreditar les tasques i numero d'hores treballades i en la formació les hores
lectives dels cursos
B. Entrevista personal
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ANNEX 5
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
D’UN INTEGRADOR/A SOCIAL AMB FORMACIÓ O EXPERIÈNCIA EN L’ÀMBIT DEL LLEURE COM A
MONITOR DE LES ACTIVITATS DE L’ESTIU ACTIU 2022 (jornada parcial).
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4.- Puntuació final del concurs
El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en cada una de les fases.

El tribunal podrà si ho creu necessari convocar als aspirants a una entrevista personal. La puntuació de
l'entrevista serà com a màxim 2 punts

1.- Objecte de la convocatòria i contractació
L'objecte de la convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs d’un vetllador/a per les activitats de
l’ESTIU ACTIU 2022. El contracte de treball serà d'obra o servei determinat a jornada parcial, i s'estendrà del
27 de juny al 29 de juliol. El període de prova serà de 7 dies.
2.- Requisits específics de la convocatòria
A més dels requisits generals que determina la base segona de les bases general, els aspirants han de
posseir:
1. Titulació exigida: ESO i Batxillerat o equivalent
2. Coneixements de la llengua: Certificat B de la Junta Permanent de Català o equivalent. En cas de no
acreditar-se, l'aspirant haurà de realitzar una prova de català del grau exigit.
3.- Aportar “Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”
3.- Procés de selecció
A. Valoració de mèrits
El Tribunal procedirà a l'avaluació dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, segons la
següent relació i barem.
A1. Experiència professional:
1. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant funcions de vetllador/a
en l’àmbit del lleure amb infants i adolescents, a raó de 0,20 punts per cada 80 h efectives treballades,
fins a un màxim de 4 punts.
2. A l'Administració Local, en altres administracions o en el sector privat realitzant funcions de vetllador/a
amb infants o adolescents com a de vetllador/a en altres àmbits amb infants i adolescents, a raó de
0,10 punts per cada 80 h efectives treballades, fins a un màxim de 2 punts.
A2. Per cursos, jornades i accions formatives de reciclatge o perfeccionament relacionades amb el
lloc de treball, d'acord amb el següent barem:
1. Durada entre 5 i 20 hores: 0,15 punts per curs
2. Durada entre 21 i 39 hores: 0,30 punts per curs
3. Durada superior a 39 hores: 0,50 punts per curs.
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 2 punts
A3. Altres formacions i atenció a la diversitat:
1. Titulacions acadèmiques, directament vinculades al lloc de treball objecte de la convocatòria, superiors a
les exigides com a requisits. Màxim 1 punt
2. Formació en l’àmbit de l’atenció a la diversitat i la inclusió. Màxim 1 punt.
A4.Altres
1. Estar en situació d'atur amb una antiguitat mínima de 6 mesos 1 punt.
2. Per tasques de voluntariat acreditades, de caràcter social o formatiu al llarg del darrer any: (0,1 punts per
10h) Màxim 0,5 punts
En l'experiència laboral caldrà acreditar les tasques i numero d'hores treballades i en la formació les hores
lectives dels cursos
B. Entrevista personal
El tribunal podrà si ho creu necessari convocar als aspirants a una entrevista personal. La puntuació de
l'entrevista serà com a màxim 2 punts
4.- Puntuació final del concurs
El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en cada una de les fases.
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ANNEX 6
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
D’UN VETLLADOR/A (jornada parcial).
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4.- Puntuació final del concurs
El resultat final del concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en cada una de les fases.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes decideixen directament o
indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb
l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la
seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46
de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei
esmentada.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o
indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Ripoll, a la data de la signatura electrònica.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Gerard Soldevila Freixa
Secretari
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Recursos procedents
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