
 
 

 
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER CONTRACTAR MONITORS/ES PER 
ACTIVITATS ESPORTIVES DE NADAL I SETMANA SANTA 
 
Base primera. Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procés de selecció, pel sistema de concurs en 
torn lliure, per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal, categoria 
monitors/es, per a les activitats de Nadal Esportiu 2020. Tanmateix aquesta 
convocatòria servirà de borsa de treball pel Casal de Setmana Santa 2021.  
 
Les tasques a realitzar són les següents:  

- Fer-se càrrec del grup assignat.  
- Programació i dinamització de jocs i activitats. 
- Executar les activitats fixades pel coordinador amb el seu grup.  
- Vetllar pel correcte ús del material i la seva conservació.  
- Altres tasques pròpies del seu lloc de treball.  

 
Base segona. Condicions de les persones aspirants 
 
Per formar part en les proves de selecció, serà necessari reunir els requisits establerts 
en l’article 56 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre:  

a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que es disposa en l’article 57 del 
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. 

b) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.  
c) Tenir complerts 18 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació 

forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat 
de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.  

d) 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 trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a 
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de 
funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del 
personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser 
nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver 
estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en 
aquests termes l’accés a l’empleat públic.  

e) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per l’exercici de les funcions públiques 
ni estar o haver estat separat/da en ferm, mitjançant expedient disciplinari, del 
servei de qualsevol administració pública. 

f) No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal 
desenvolupament i exercici de les funcions corresponents i complir les condicions 
necessàries per exercir les funcions que dins el cos i l’escala li poden ésser 
encomanades, d’acord amb el que s’estableixi legalment. 

g) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual, corrupció de menors i comerç d’éssers humans, d’acord el que 
determina l’article 13 apartat 5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juny.  

 
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
El procés de selecció i/o posterior contractació de les persones seleccionades, queda 
supeditat a que la campanyes de Nadal 2020 i Setmana Santa 2021 es puguin realitzar. 
En cas que les autoritats sanitàries, a causa del Covid-19, desaconsellin o prohibeixin 
realitzar les activitats previstes, el procés de selecció i/o contractació de les persones 
seleccionades pot quedar anul·lat. 
 
No es farà pública la llista de persones seleccionades fins a tenir la seguretat que es 
podran realitzar les activitats previstes i amb l’autorització de les autoritats sanitàries.  
 
Base tercera. Presentació de sol·licituds 
 
Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la 
següent documentació: 
- Curriculum Vitae 
- Fotocòpia del DNI  
- Fotocòpia de la targeta de col·legiat o fotocòpia del certificat del registre de les 

professions de l’esport. Si no esteu registrats, fotocòpia de la titulació més alta 
- Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual 

(expedit l’any 2020) 
- Documents acreditatius (fotocòpia) dels mèrits al·legats per valorar el concurs. 

 
El Tribunal podrà sol·licitar els aclariments i/o documentació que consideri necessaris 
per a la verificació dels requisits i/o per la correcta valoració dels mèrits al·legats. Això 
es podrà dur a terme en qualsevol fase del procés selectiu. 
 
 CRITERIS DE SELECCIÓ 
  
1.- Col·legiats al COPLEFC o registrats a les professions de l’esport. 

Valors: de 11 a 20 segons l’acreditació dins el registre. 
 
2.- En cas de no estar registrats a les professions de l’esport, es valorarà 

la titulació més alta dins de l’àmbit esportiu (CAFE, MEF, CFGS, CFGM, 
CIATE o Federativa). Valors: d’1 a 10.  

 
3.- Titulacions no esportives, relacionades amb la conducció de grups. 
     Valors: d’1 a 3 punts. 
 
4.- Experiència laboral en feines similars realitzades en els darrers 5 anys. 
     Valors: fins a un màxim de 10 punts. 
 
5.- Valoració de l’experiència laboral relacionada amb l’Institut Municipal 

d’Esports i Lleure d’Olot. 
     Valors: fins a un màxim de 10 punts. 
 
 
Amb la finalitat d’evitar la infracció de l’ordenament jurídic aplicable en matèria 
de contractació temporal i atès que es tracta de contractacions o nomenaments 
temporals, no s’efectuarà la crida si del nou nomenament o contractació se 
superessin els períodes màxims d’acumulació de contractes laborals temporals 
o nomenaments de personal funcionari interí previstos a la legislació vigent, 
excepte que la modalitat de contractació que s’ofereixi sigui en una modalitat de 
contracte que no generi concatenació de contractes.   
 


