
 
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

ANUNCI

N. Expedient 1771/2018

Assumpte
CONTRACTACIO 8 PRE-MONITORS/ES DE LLEURE PER PARC 
INFANTIL DE NADAL, JAN - JOCS I ACTIVITATS DE NADAL 
2018 I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 d’octubre de 2018, s'han aprovat les 
bases reguladores de la convocatòria per la contractació de 8 pre-monitors/es de lleure 
per parc infantil de Nadal, JAN-Jocs i Activitats de Nadal 2018 i la creació d’una borsa 
de treball. 

S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:

1. Objecte de la convocatòria

És  objecte  de  la  present  convocatòria  la  provisió,  mitjançant  contracte  de  treball 
temporal  per  obra  o  servei  determinat,  pel  sistema  de  concurs,  de  8   places  de 
pre-monitors de lleure pel Parc Infantil de Nadal: Jocs i Activitats de Nadal 2018.

2.  Característiques del  contracte

A les vuit persones proposades per ocupar les places convocades se’ls atorgarà contracte 
de treball temporal per obra o servei determinat, pel període comprès entre el dia 27 al 
30 de desembre de 2018, amb una durada de 25h. 

Els contractes de treball estaran subjectes al que disposen l’art. 15.1.a del RDL 2/2015, 
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, 
l’art.  2 del RD 2720/1998, de 8 de desembre, que regula la contractació per obra o  
servei determinat, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals.

La  jornada  de  treball  serà   flexible  d’acord  amb  l’organització  de  l’activitat.  Es 
contemplaran les hores de reunió i programació. 

Es fixa una retribució bruta per a tots els conceptes  i per tot el període de contractació 
de  131,05€. 

3. Condicions d’admissió d’aspirants 

a) Ser espanyol/a,  nacional d’Estat  membre de la Unió Europea,  persona inclosa en 
l’àmbit  d’aplicació  dels  Tractats  Internacionals  celebrats  per  la  CE  i  ratificats  per 
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Espanya en el que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors o estranger/a amb 
residència legal a Espanya.

b) Acreditar el coneixement de suficiència, oral i escrita, de la llengua catalana, Nivell 
C1, de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 
161/2002  i  l’Ordre  PRE/228/2004.  Les  persones  aspirants  que  no  acreditin 
documentalment  el  nivell  hauran  de  superar  la  corresponent  prova.  Els  nacionals 
membres  d’altres  estats  hauran  de  demostrar  coneixements  suficients  de  llengua 
castellana.

c) Tenir complerts 16 anys i no tenir més de 18 anys dintre del termini de presentació de 
sol·licituds.

d) Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent.

En  el  cas  de  presentar  una  titulació  equivalent  a  l’exigida,  s’haurà  d’adjuntar  un 
certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un 
títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri 
d’Educació i Cultura.

e) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions 
corresponents a la plaça convocada.

f) No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni  
estar separat, mitjançant expedient disciplinari,  del servei de qualsevol administració 
pública.

Tots  els  requisits  exigits  s’hauran  de  posseir  el  dia  d’acabament  del  termini  de 
presentació  de  sol·licituds,  i  no  se  n’haurà  d’haver  perdut  cap  en  el  moment  i, 
posteriorment, a la data de formalització del contracte laboral.

4. Forma i presentació d’instàncies 

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Alcalde- 
president,  i  han  d’estar  signades  per  l’aspirant.   S’han  de  presentar  en  model 
normalitzat,  que  es  pot  obtenir  a  la  pàgina  web  municipal 
(http://www.caldesdemalavella.cat/atencio-ciutadana/ocupacio)  i  a  l’oficina  d’atenció 
municipal  al  C/  Vall-llobera  S/N,  també  es  pot  sol·licitar  al  correu 
jvalls@caldesdemalavella.cat

A la sol·licitud  en el lloc reservat a tal efecte, el codi de la convocatòria a la que es  
presenta (codi 1771/2018).

Les sol·licituds s’han de  presentar:
 Al Registre general de l’Ajuntament de Caldes de Malavella,  C/ Vall-llobera 

S/N. 
 També es poden presentar per Internet a través de la seu electrònica municipal 
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(http://www.caldesdemalavella.cat/seu-electronica), en aquest cas s´ha d´actuar 
de la manera següent: s´utilitzarà el model instància general que haurà de ser 
signat  electrònicament  amb  certificat  digital.  És  obligatori  adjuntar 
conjuntament en aquesta instància, degudament omplerts i en format PDF els 
models normalitzats d´instància i currículum que es pot obtenir a la pàgina web 
municipal  (http://www.caldesdemalavella.cat/atencio-ciutadana/ocupacio)  i  a 
l’oficina d’atenció municipal al C/ Vall-llobera S/N, també es pot sol·licitar al 
correu jvalls@caldesdemalavella.cat. La no presentació serà motiu d´exclusió. 

 Per  qualsevol  de  les  altres  modalitats  establertes  a  l’article  16.4   de  la  Llei 
39/2015, de Procediment Administratiu Comú a les Administracions Públiques. 

Juntament  amb  la   sol·licitud  específica  per  a  la  participació  en  aquest  procés 
l’aspirant/s  han  d’adjuntar:   

 Fotocòpia del DNI 
 Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria o resguard d’haver abonat els 

drets de la seva expedició, acompanyat del document d’homologació expedit pel 
Ministeri d’Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per 
les autoritats espanyoles.

 Fotocopia del document acreditatiu del coneixement de llengua catalana (nivell 
C1),  per tal de quedar exempt de la prova.

 Currículum Vitae de l’aspirant (en el model normalitzat) degudament actualitzat, 
datat i signat. El MODEL DE CURRÍCULUM VITAE es pot obtenir a la web de 
l’Ajuntament (http://www.caldesdemalavella.cat/atencio-ciutadana/ocupacio) o a 
l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament.

 Fotocòpia  de tota la documentació  acreditativa dels mèrits al·legats.
 Si  es  tracta  d’experiència  professional  caldrà  presentar  el  contracte  laboral 

juntament amb la vida laboral.
 Si es tracta de formació, caldrà acreditar-la amb una fotocòpia compulsada del 

títol, del comprovant de pagament del títol o de la matrícula del curs 2018 – 
2019

 Si  es  tracta  d’experiència  de  caràcter  voluntari  en  Parcs  de  Nadal  de 
l’Administració  Pública,  caldrà  presentar  un  document  expedit  pel  Tècnic 
municipal responsable del Parc, on s’hi faci constar l´activitat desenvolupada  i 
el  nombre  d’hores  realitzades  per  l’aspirant  com  a  voluntari  en  tasques 
assimilades a monitor o pre-monitor.

Si  la  instància  es  formalitza   a  la  Seu  electrònica  aquests  documents  acreditatius 
s’hauran d’annexar en document PDF. 

Es podrà presentar la documentació mitjançant fotocòpies, no obstant això, la persona 
finalment seleccionada haurà d'acreditar mitjançant la presentació dels originals de la 
documentació presentada en el seu dia, en el supòsit de no fer-ho quedarà exclosa del 
procés de selecció.

No es tindrà en compte en la fase de concurs cap mèrit que no hagi estat  justificat 
documentalment per el/la aspirant. 

 



 
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de 
l’endemà  de  la  publicació  de  l’extracte  de  la  convocatòria  al  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat de Catalunya.  Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el 
Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en el  tauler  d’anuncis electrònic de  la  Corporació 
(http://www.caldesdemalavella.cat/seu-electronica). Els restants i successius anuncis de 
cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis electrònic de la 
corporació.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu consentiment 
al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la 
convocatòria  i  per  a  la  resta  de  la  tramitació  del  procés  selectiu,  d’acord  amb  la 
normativa vigent.

5. Admissió Aspirants 

Un  cop  finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  la  presidència  de  la 
corporació,  o  autoritat  delegada,  en  el  termini  màxim  d’un  mes  dictarà  resolució 
aprovant  les  llistes  d’aspirants  admesos  i  exclosos.  En  aquesta  mateixa  resolució 
s’inclourà  la  llista  provisional  d’aspirants  exempts  de  realitzar  l’exercici  de 
coneixements de llengua catalana i, si s’escau, de llengua castellana.

En la mateixa resolució es determinarà la composició del  Tribunal qualificador i  es 
fixarà el lloc, la data i l’hora de començament de les proves.

La resolució esmentada es farà pública en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació 
(http://www.caldesdemalavella.cat/seu-electronica),  i  es  concedirà  un  termini  de  deu 
dies hàbils per a esmenes. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna 
notificació als interessats/es.

Les reclamacions, al·legacions o esmenes presentades es resoldran com a màxim en els 
30 dies naturals següents a l'acabament del termini previst per a la seva presentació. La 
resolució que estimarà o desestimarà les reclamacions formulades es notificarà a les 
persones interessades. 

Transcorregut  aquest  període  sense  que  s'hagi  dictat  resolució,  les  reclamacions, 
al·legacions o esmenes s'entendran com desestimades.

La llista provisional s’elevarà a definitiva sense necessitat de nova publicació, si en el 
termini indicat de deu dies no es presenten reclamacions. 

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició 
dels interessats. 

En la  llista  als  aspirants  se’ls  assignarà un codi  format  pel  número corresponent  al 
registre d’entrada de la sol·licitud per participar en la convocatòria juntament amb el 
DNI  de  l’aspirant  que  constituirà  la  referència  per  a  cada  aspirant  als  efectes  del 
desenvolupament  del  procediment  selectiu,  les  notificacions  i  per  conèixer  les 
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valoracions obtingudes.

6. Tribunal qualificador 

La composició de l’òrgan selectiu s’ajustarà al que disposa l’article 60 del 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, amb els membres següents: 

President: un funcionari de carrera de l’Ajuntament o persona amb qui delegui

Vocals: un tècnic especialista de la matèria designat per la corporació
Un funcionari de la corporació
Un membre proposat per l’Escola d’Administració pública de Catalunya

Secretària: la de la corporació o funcionari en qui delegui 
En aquest cas el secretari actua en veu, però sense vot.

El tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius, que han de ser  
designats conjuntament amb els titulars.

L’abstenció i recusació dels membres del tribunal serà de conformitat amb els articles 
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

7. Sistemes de selecció i desenvolupament de processos. 

1er. Prova de Coneixements Lingüístics

a) Llengua Catalana
Per aquelles persones que no acreditin disposar del certificat de nivell C1 de Català de 
la  Secretària  de  Política  Lingüística.  Aquesta  prova  és  eliminatòria  i  té  un  resultat 
d’exercici apte o no apte.

b) Llengua Castellana
Els coneixements de la llengua espanyola els hauran d’acreditar aquells/elles aspirants 
que no tinguin la nacionalitat espanyola. Aquesta prova és eliminatòria i té un resultat 
d’exercici apte o no apte.

2on. Fase de concurs

El procediment de selecció dels aspirants serà el de concurs.

Puntuació màxima de la fase: 15 punts

Valoració de mèrits. Consisteix en la valoració del currículum dels aspirants. 

La valoració serà d’acord amb el barem següent:
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1. Diploma de Pre-monitor de lleure o Iniciació al Lleure, d’un mínim de 25 hores 
de formació, 3 punts. 

2. Experiència  professional  com  a  premonitor  en  Parcs  de  Nadal  de 
l’Administració pública. 4 punts, a raó d’1 punt per edició 

3. Experiència  d’haver  participat  de  forma  voluntària  en  Parcs  de  Nadal  de 
l’Administració pública en tasques assimilades a  monitor o premonitor. 3 punts, 
a raó d’0,5 punt per edició

4. Experiència  professional  o  de  caràcter  voluntari  com a  premonitor  en  altres 
activitats de lleure ( parcs infantils o casals), fins a un màxim de 4 punts, a raó  
d’1 punt per cada experiència aportada

5. Altres mèrits. 1 punt. 
Altres  mèrits  al·legats  i  justificats  documentalment  pels  aspirants  relacionats 
amb les característiques i especificació de la plaça que el Tribunal podrà valorar 
fins a un màxim d’un punt. 

Per acreditar l’experiència cal aportar la documentació següent:
 Si  es  tracta  d’experiència  professional  caldrà  presentar  el  contracte  laboral 

juntament amb la vida laboral.
 Si es tracta de formació, caldrà acreditar-la amb una fotocòpia compulsada del 

títol, del comprovant de pagament del títol o de la matrícula del curs 2018 – 
2019

 Si  es  tracta  d’experiència  de  caràcter  voluntari  en  Parcs  de  Nadal  de 
l’Administració  Pública,  caldrà  presentar  un  document expedit  pel  Tècnic 
municipal responsable del Parc, on s’hi faci constar l´activitat desenvolupada  i 
el  nombre  d’hores  realitzades  per  l’aspirant  com  a  voluntari  en  tasques 
assimilades a monitor o pre-monitor.

L’òrgan de selecció podrà reconsiderar la selecció d’aquells aspirants dels quals consti 
informe negatiu  o  apercebiment  en  el  desenvolupament  del  seu  treball  en  les  dues 
últimes edicions del JAN celebrades.

En cas d'empat, s'acudirà per a dirimir-lo als mèrits en formació en el lleure valorant-se 
únicament estar en possessió del títol i si persisteix l’empat, s’acudirà per a dirimir-lo 
als mèrits en experiència professional com a premonitor/a de lleure en un Parc Infantil 
de Nadal.

8. Relació d’aprovats i contractació.

Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública la relació 
d'aprovats per ordre de puntuació en el taulell d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de 
Caldes de Malavella, precisant que el nombre d'aprovats no pot excedir el nombre de 
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places vacants convocades. 

El tribunal qualificador elevarà a l'Alcalde la proposta amb la llista de les persones que 
han  aprovat  el  procés  selectiu,  en  una  relació  ordenada  segons  la  puntuació  total 
obtinguda per tal que l'Alcalde, mitjançant resolució, aprovi la llista de persones que per 
estricte ordre de puntuació seran contractades.

Els aspirants proposats hauran de presentar en el Registre general de l’Ajuntament, dins 
del termini de 20 dies a comptar del dia en què es faci pública la llista d’aprovats, els 
documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la base 
tercera de la convocatòria.

En el supòsit que algun dels aspirants proposats no complís amb un o més requisits, o 
renunciés  a  la  seva  contractació,  serà  exclòs  de  la  proposta  de  contractació  i  serà 
proposat en el seu lloc l’aspirant que segueixi per ordre de puntuació.

Els aspirants que hagin superat el concurs passaran a formar part d’una borsa de treball 
per cobrir les possibles vacants que es produeixin fins que finalitzi el servei determinat 
objecte del contracte, seguint l’ordre de puntuació obtinguda.

9. Formació de borsa de treball , ordre de crida i vigència

A les persones aspirants que hagin superat la fase de concurs, el Tribunal proposarà la 
formació d’una borsa de treball, per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda, a 
partir de la qual es procedirà a la provisió de les eventuals vacants o substitucions, si la 
Corporació ho considera convenient en funció de l’organització de recursos humans del 
moment de la vacant.

Autoritzada la contractació, el servei de secretaria procedirà a efectuar la localització 
del candidat mitjançant el correu electrònic que obligatòriament en tot moment s’ha de 
mantenir actualitzat a l’Ajuntament. El correu electrònic constarà obligatòriament a la 
sol·licitud de participació al concurs i és obligació dels integrants de la borsa comunicar 
qualsevol canvi en el temps, en tant que serà l’ única eina de comunicació. En el correu 
electrònic s’adjuntarà comunicació de l’oferta. 

L’aspirant ha de donar resposta a l’oferta en el termini màxim de 24 hores per correu 
electrònic a la mateixa adreça electrònica a la que li ha arribat la comunicació.

Si l’aspirant refusa l’oferta o no contesta en el termini de 24 hores passarà al final de la 
llista,  excepte que manifesti  la seva voluntat  de ser exclòs de la llista,  haurà de ser 
informat d’aquesta circumstància.

L’aspirant que integrat a la llista d’espera, sigui cridat per a una necessitat i al·legui i 
justifiqui impossibilitat d’incorporació efectiva per estar treballant, o de baixa laboral, 
continuarà a la llista d’espera darrera del lloc de qui hagi ocupat la plaça. En aquests 
casos l’aspirant quedarà en situació de suspensió de crida fins que finalitzin les causes 
al·legades, en aquest cas haurà de comunicar-ho per escrit , inexcusablement , doncs en 
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cas contrari, no serà cridat per les següents ofertes de treball , que per ordre de prelació 
corresponguin.
La persona que ocupi temporalment la plaça passarà a ocupar a partir d’aquest moment 
el primer lloc de la borsa a tots els efectes d’aquesta borsa per a posteriors crides. 

A l’expedient administratiu hauran de quedar acreditades les actuacions efectuades.

Mentre  una  persona  integrant  de  la  llista  d’espera  tingui  vigent  un  nomenament  o 
contracte temporal en aquesta administració, no se li oferirà cap altra nova contractació 
o nomenament que pugui generar-se encara que sigui de durada superior, exceptuant 
que es tracti de cobrir una vacant fins a la convocatòria definitiva, o un contracte de 
relleu sempre que reuneixi els requisits legals.

Qui ostenti el primer lloc a la llista (estigui o no treballant temporalment en aquesta 
administració) serà cridat en primer lloc si es dóna una vacant fins a la convocatòria 
definitiva, o un contracte de relleu sempre que reuneixi els requisits legals.

La  borsa  formada  a  partir  d’aquest  procés  de  selecció  tindrà  vigència  fins  a  nova 
convocatòria , i mentre no s’efectuï aquesta per un termini màxim de dos anys.

10 . Causes de cessament.

El cessament com a personal temporal es podrà produir quan es doni alguna de les 
causes previstes a l’art.  24 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,  del Reglament del 
personal al servei de les entitats locals

11. Incidències.

L’òrgan  de  selecció  resoldrà  totes  les  incidències   o  dubtes  que  es  plantegin  en  el 
desenvolupament del procés de selecció i resoldrà, també, tot allò que no estigui previst 
en aquestes bases.

12. Impugnacions.

Les presents bases i convocatòria poden ser impugnades de conformitat  amb el què 
estableix la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

Així mateix, la jurisdicció competent per a resoldre les controvèrsies en relació amb els 
efectes i la resolució del contracte laboral serà la jurisdicció social. 

Contra  la  convocatòria  i  les  seves  bases,  que  esgoten  la  via  administrativa,  els 
interessats poden interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes davant de 
l’Alcaldia,  previ  al  contenciós administratiu,  en el  termini  de  dos mesos davant  del 
Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, a partir de l’endemà de la publicació del seu 
anunci en el  Butlletí Oficial de la Província (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).
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Caldes de Malavella, 19 d’octubre de 2018.

L´Alcalde,

Signatura: Salvador Balliu i Torroella

(document signat electrònicament)
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