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BORSA DE TREBALL DE MONITORATGE ESPORTIU,  DE LLEURE I D’ACTIVITATS
DIRIGIDES DE LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SL 

D’acord amb les necessitats del servei es requereix la creació borses de treball permanents
als efectes de contractar personal laboral temporal a temps parcial o complert, depenent de
les  necessitats  de  recursos  humans  en  aquestes  categories,  les  quals  es  transcriuen  als
annexos de l’I al III.

Així doncs,

ES CONVOCA un procés  selectiu,  mitjançant  concurs  de mèrits,  per  a  la  creació de tres
borses permanents de treball de Llastres Serveis Municipals, SL per a la realització de treballs
temporals en casos de baixa o per cobrir necessitats sobrevingudes, excés o acumulació de
tasques, o per execució de programes de caràcter temporal, substitucions i interinitats, que
es produeixin:

I. Monitoratge esportiu. 
II. Monitoratge de lleure.
III. Monitoratge d’activitats dirigides.

Aquest procés selectiu s'ajusta a allò que estableixen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reial decret legislatiu 5/2015,
de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el Reial
decret legislatiu 2/2015, de 23 d' octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
dels treballadors, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigent a Catalunya en matèria de
funció  pública,  el  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  del
personal al servei de les entitats locals, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació
del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de
llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. 

El procediment de selecció es regirà per convocatòria pública i atenent els principis de mèrit,
igualtat i capacitat, i s'ajustarà allò disposat a les presents bases reguladores en compliment
del principi de publicitat. 

La  presentació  d’instàncies  serà  permanent  a  partir  de  l’endemà de  la  publicació  de  la
convocatòria als taulells d’anuncis de la Casa de la Vila i de l’Ajuntament i de la pàgina web
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municipal  www.vandellos-hospitalet.cat.  Així  mateix es  donarà  compliment al  principi  de
publicitat mitjançant inserció de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de  Tarragona.  Les  publicacions  de  les  llistes  d’aspirants  s’ajustaran  al  que  estableixen
aquestes borses permanents.

Aquesta borsa de treball deixa sense efecte qualsevol borsa existent de la mateixa categoria
que la convocada.

SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ:

En la sol·licitud per prendre part del procés selectiu, es farà constar que es compleixen les
condicions de capacitat i el requisits exigits a la convocatòria i que coneixen i accepten les
bases de la mateixa. Les sol·licituds es podran presentar per les següents vies: 

Presentació electrònica de la sol·licitud: La sol·licitud es realitzarà preferentment per la Seu
electrònica. Caldrà fer-ho amb certificat digital/signatura electrònica.

Presentació presencial de la sol·licitud: Les persones aspirants que desitgin prendre part en les
proves selectives també podran formalitzar la sol·licitud a través d'un dels canals  següents: Al
registre general de l'Ajuntament, oficines de l’OMAC amb cita prèvia. Es pot sol·licitar cita prèvia a
través de la web o al telèfon 977823313 (en horari de dilluns a divendres, de 8.00 a 15:00 hores).
També es pot optar per qualsevol de les altres formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si la sol·licitud es
presenta  per  correu  administratiu  certificat,  caldrà  enviar,  dins  del  termini  de  presentació
d'instàncies,  la  sol·licitud,  amb  el  segell  de  correus,  a  l'adreça  de  correu  electrònic:
rrhh@vandellos-hospitalet.cat .

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de: 

a) Certificat de la titulació acadèmica requerida.
b) Currículum vitae actualitzat amb la informació mínima següent:

- Dades personals i de contacte (adreça completa, telèfon, correu electrònic).
- Formació acadèmica reglada.
- Formació complementària, amb indicació del nombre d'hores lectives de cada curs o 
seminari.
- Experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual
es  varen  ocupar  i  detall  de  les  funcions  desenvolupades.  En  el  cas  de  l'exercici  
professional per compte propi, detall dels projectes i actuacions desenvolupades.
- Coneixements i certificats lingüístics.

Presentació  de  la  documentació  acreditativa  dels  mèrits  que  es  computaran  d'acord  les
següents especificacions: 
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1.  L'experiència laboral  en administracions  públiques  s'acreditaran mitjançant  certificació
expedida  per  l'entitat  corresponent,  en  el  que  es  facin  constar  els  períodes  de  temps
ininterromputs en què s'han desenvolupat les tasques.

2. L'experiència laboral en empreses privades i entitats s'acreditarà mitjançant informe de
vida  laboral  expedit  per  la  Tresoreria  General  de  la  Seguretat  Social,  juntament  amb el
contracte de treball corresponent o es pugui veure perfectament la categoria i lloc de treball
del treballador.

3. Respecte dels serveis prestats en l'àmbit privat i per compte propi, es farà a través de
l'aportació de còpia autenticada del  contracte de serveis,  o de la factura que acrediti el
projecte  desenvolupat,  la  durada  del  mateix  i  l'alta  d'autònoms,  o  alta  a  les  mútues
professionals corresponents, i el document acreditatiu de la col·legiació. També l'informe de
vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

4.  La  formació s'acreditarà  mitjançant  les  titulacions,  o  certificats  formatius,  emesos pel
centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d'hores,
el programa formatiu, l'assistència, i l'aprofitament, si escau.
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ANNEX I

ANNEX D’ESPECIFICACIONS DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL PERMANENT DE MONITORATGE ESPORTIU PER A LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS
SL. 

1. Objecte de la convocatòria:
La creació d’una borsa de treball  permanent de  monitoratge esportiu  per a Llastres
Serveis Municipals SL , als efectes de contractar de manera temporal personal laboral a
temps parcial o complert, depenent de les necessitats de recursos humans en aquesta
categoria.

2. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants:
a) Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents.
b) Haver complert 18 anys.
c) No patir cap malaltia,  deficiència o limitació en la seva capacitat  física,  psíquica o

sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb les funcions normals del lloc.
d) Titulació general: Estar en possessió del títol d’ESO, Graduat Escolar, FP1 o equivalent.
e) Titulació esportiva: Estar en possessió d’un títol en matèria esportiva que acrediti la

capacitat tècnica de l’aspirant.
f) Coneixement de català: Nivell A de català, equivalent o superior. 

3. Sistema de selecció: CONCURS DE MÈRITS
Valoració de mèrits al·legats i  acreditats documentalment, d’acord amb la puntuació
que s’especifica a continuació:

a) Experiència laboral. 
              

Es valorarà de forma proporcional a la jornada de treball realment efectuada. S’estableix un
límit de 10 punts en aquest apartat.
   

Experiència  en  treballs  de  monitoratge  esportiu  en  general  a  l’Ajuntament  de
Vandellòs i  l’Hospitalet de l’Infant o en patronats  o empreses municipals que en
depenen. A raó de 3 punts per any treballat fins a un màxim de 10 punts. 
Experiència en treballs de monitoratge esportiu en general a l’Administració pública
o en centres de titularitat pública diferents a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant. A raó de 2  punts per any treballat fins a un màxim de 8 punts. 
Experiència en treballs de monitoratge esportiu en l’àmbit privat. A raó d’ 1 punt per
any treballat, fins a un màxim de 6 punts. 
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Documents justificatius:  informe de la vida laboral  del  sol·licitant  emès per la Tresoreria
General de la Seguretat Social i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de
nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.

b) Formació reglada i formació complementària.

Es valorarà la realització de cursos de formació i perfeccionament realitzats en els últims 15
anys, sobre esports o activitats esportives, i que s’hagin impartit per centres d’ensenyaments
públics, així com per centres privats,  sempre que aquests últims vagin acompanyats d’un
mínim d’acreditació d’experiència en aquella disciplina. El límit de 15 anys no s’aplicarà quan
els cursos de formació consisteixin en titulacions universitàries, màsters o postgraus que es
valoraran sigui quina sigui la seva antiguitat. 
S’estableix un límit de 10 punts en aquest apartat.

 Formació reglada:

Llicenciatura  en  Educació  Física  /  Grau  en  Ciències  de
l’Activitat Física i l’Esport

6 punts

CFGS en àmbit de l’esport / Magisteri en Educació Física 4 punts
CFGM en àmbit de l’esport / Magisteri en altres mencions 3 punts
Monitor dinamitzador d’activitats poliesportives 1 punt

 Formació complementària: 

Cursos relacionats amb les activitats esportives:

- Impartits per escoles oficials.
o De 15 a 25 hores ........................... 0’10 punts
o De 26 a 50 hores............................ 0’20 punts
o De 51 a 75 hores............................ 0’30 punts
o De 76 a 100 hores.......................... 0’40 punts
o Més de 100 hores.......................... 0’50 punts

- Impartits per escoles privades. 
o De 15 a 25 hores ........................... 0’05 punts
o De 26 a 50 hores............................ 0’10 punts
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o De 51 a 75 hores............................ 0’20 punts
o De 76 a 100 hores.......................... 0’30 punts
o Més de 100 hores.......................... 0’40 punts

- Estar en possessió del títol de monitor o director de lleure (0,5 punts).

c) Inscripció en registres oficials:  

- Estar inscrit al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya): 1
punt.

- Estar  inscrit  al  COPLEFC  (Col·legi  Oficial  de  Llicenciats  en  Educació  Física  de
Catalunya): 1 punt.

d) Estar en possessió del carnet de conduir classe B: 1,5 punts.

e) Altres mèrits a valorar discrecionalment per l’òrgan qualificador.

Es valoraran els altres mèrits específics al·legats pels concursants que tinguin relació amb la
plaça i/o lloc de treball a ocupar i considerats lliurement pel tribunal. S’estableix un màxim
de 5 punts per aquest apartat.

4. Òrgan de selecció: 
President: Gerent de Llastres Serveis Municipals, SL.
Vocal 1: Tècnic esportiu de Llastres Serveis Municipals, SL.
Vocal 2: Tècnic esportiu de Llastres Serveis Municipals, SL.
Secretari: Personal adscrit a Recursos Humans.

5. Normativa aplicable:
- Les normes vigents d’aplicació directa o supletòria a tots els processos selectius de

l’Administració Local.
- Article 15 de la Llei 30/1992, de 26 d’octubre, de règim jurídic de les administracions

públiques i del procediment administratiu comú.
- Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
- VCP/333/2010, d’1 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’habilitació de

l’exercici de les professions de l’esport previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida a la
Llei.
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ANNEX II

ANNEX D’ESPECIFICACIONS DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL  PERMANENT  DE  MONITORATGE  DE  LLEURE PER  A  LLASTRES  SERVEIS
MUNICIPALS, SL.

1. Objecte de la convocatòria:
La creació d’una borsa de treball  permanent de  monitoratge de lleure per a Llastres
Serveis Municipals SL, als efectes de contractar de manera temporal personal laboral a
temps parcial o complert, depenent de les necessitats de recursos humans en aquesta
categoria.

2. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants:
a) Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents.
b) Haver complert 18 anys.
c) No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat  física, psíquica o

sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb les funcions normals del lloc.
d) Titulació  general:  Estar  en  possessió  del  títol  d’ESO,  Graduat  Escolar,  FP1  o

equivalent.
e) Titulació: Estar en possessió del títol de monitor i/o director de lleure.
f) Coneixement de català: Nivell A de català, equivalent o superior.

3. Sistema de selecció: CONCURS DE MÈRITS
Valoració de mèrits al·legats i  acreditats documentalment, d’acord amb la puntuació
que s’especifica a continuació:

a) Experiència laboral.
              

Es valorarà de forma proporcional a la jornada de treball realment efectuada. S’estableix un
límit de 10 punts en aquest apartat.
   

Experiència en treballs de monitoratge en activitats d’esport i/o lleure en general a
l’Ajuntament  de  Vandellòs  i  l’Hospitalet  de  l’Infant  o  en  patronats  o  empreses
municipals que en depenen. A raó de 3  punts per any treballat fins a un màxim de
10 punts. 
Experiència en treballs de monitoratge en activitats d’esport i/o lleure en general a
l’Administració pública o en centres de titularitat pública diferents a l’Ajuntament de
Vandellòs i  l’Hospitalet de l’Infant.  A raó de 2  punts per any treballat  fins a un
màxim de 8 punts. 
Experiència en treballs de monitoratge en activitats d’esport i/o lleure en l’àmbit
privat. A raó de 1 punt per any treballat, fins a un màxim de 6 punts. 
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Documents justificatius:  informe de la vida laboral  del  sol·licitant  emès per la Tresoreria
General de la Seguretat Social i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de
nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.

b) Formació reglada i formació complementària.

Es valorarà la realització de cursos de formació i perfeccionament realitzats en els últims 15
anys, sobre esports o activitats esportives, i que s’hagin impartit per centres d’ensenyaments
públics, així com per centres privats,  sempre que aquests últims vagin acompanyats d’un
mínim d’acreditació d’experiència en aquella disciplina. El límit de 15 anys no s’aplicarà quan
els cursos de formació consisteixin en titulacions universitàries, màsters o postgraus que es
valoraran sigui quina sigui la seva antiguitat. 
S’estableix un límit de 10 punts en aquest apartat.

 Formació reglada:

Grau universitari 4 punts
CFGS 3 punts
CFGM 2 punts
Director  de  lleure  (puntuable  en  el  cas
d’acreditar el títol de monitor de lleure)

1 punts

 Formació complementària: 

Cursos relacionats amb les activitats esportives:

- Impartits per escoles oficials.
o De 15 a 25 hores ........................... 0’10 punts
o De 26 a 50 hores............................ 0’20 punts
o De 51 a 75 hores............................ 0’30 punts
o De 76 a 100 hores.......................... 0’40 punts
o Més de 100 hores.......................... 0’50 punts

- Impartits per escoles privades.
o De 15 a 25 hores ........................... 0’05 punts
o De 26 a 50 hores............................ 0’10 punts
o De 51 a 75 hores............................ 0’20 punts
o De 76 a 100 hores.......................... 0’30 punts
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o Més de 100 hores.......................... 0’40 punts

c) Inscripció  en registres oficials:  

o Estar  inscrit  al  ROPEC  (Registre  Oficial  de  Professionals  de  l’Esport  de
Catalunya): 1 punt.

o Estar inscrit al COPLEFC (Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física de
Catalunya): 1 punt.

d) Estar en possessió del carnet de conduir classe B: 1,5 punts.

e) Altres mèrits a valorar discrecionalment per l’òrgan qualificador.

Es valoraran els altres mèrits específics al·legats pels concursants que tinguin relació amb la
plaça i/o lloc de treball a ocupar i considerats lliurement pel tribunal. S’estableix un màxim
de 5 punts per aquest apartat.

4. Òrgan de selecció: 
President: Gerent de Llastres Serveis Municipals, SL.
Vocal 1: Tècnic esportiu de Llastres Serveis Municipals, SL.
Vocal 2: Tècnic esportiu de Llastres Serveis Municipals, SL.
Secretari: Personal adscrit a Recursos Humans.

5. Normativa aplicable:
- Les normes vigents d’aplicació directa o supletòria a tots els processos selectius de

l’Administració Local.
- Article 15 de la Llei 30/1992, de 26 d’octubre, de règim jurídic de les administracions

públiques i del procediment administratiu comú.
- Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
- VCP/333/2010, d’1 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’habilitació de

l’exercici de les professions de l’esport previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida a la
Llei.
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ANNEX III

ANNEX D’ESPECIFICACIONS DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL  PERMANENT  DE  MONITORATGE  D’ACTIVITATS  DIRIGIDES PER  A  LLASTRES
SERVEIS MUNICIPALS, SL.

1. Objecte de la convocatòria:
La creació d’una borsa de treball permanent de monitoratge d’activitats dirigides per a
Llastres Serveis Municipals SL, als efectes de contractar de manera temporal personal
laboral a temps parcial o complert, depenent de les necessitats de recursos humans en
aquesta categoria.

2. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants:
a) Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents.
b) Haver complert 18 anys.
c) No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o

sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb les funcions normals del lloc.
d) Titulació  general:  Estar  en  possessió  del  títol  d’ESO,  Graduat  Escolar,  FP1  o

equivalent. 
e) Titulació esportiva: Estar en possessió d’un títol en matèria esportiva que acrediti

la capacitat tècnica de l’aspirant.

3. Sistema de selecció: CONCURS DE MÈRITS
Valoració de mèrits al·legats i  acreditats documentalment, d’acord amb la puntuació que
s’especifica a continuació:

a) Experiència laboral: 
              

Es valorarà de forma proporcional a la jornada de treball realment efectuada. S’estableix un
límit de 10 punts en aquest apartat.
   

Experiència  en  treballs  de  monitoratge  d’activitats  dirigides  en  general  a
l’Ajuntament  de  Vandellòs  i  l’Hospitalet  de  l’Infant  o  en  patronats  o  empreses
municipals que en depenen. A raó de 3  punts per any treballat fins a un màxim de
10 punts.
Experiència  en  treballs  de  monitoratge  d’activitats  dirigides  en  general  a
l’Administració pública o centres de titularitat pública diferents a l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. A raó de 2 punts per any treballat fins a un màxim
de 8 punts.
Experiència en treballs de monitoratge d’activitats dirigides en l’àmbit privat. A raó
de 1 punt per any treballat fins a un màxim de 6 punts.
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Documents justificatius:  informe de la vida laboral  del  sol·licitant  emès per la Tresoreria
General de la Seguretat Social i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de
nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.

b) Formació reglada i formació complementària:

Es valorarà la realització de cursos de formació i perfeccionament realitzats en els últims 15
anys, sobre esports o activitats esportives, i que s’hagin impartit per centres d’ensenyaments
públics, així com per centres privats,  sempre que aquests últims vagin acompanyats d’un
mínim d’acreditació d’experiència en aquella disciplina. El límit de 15 anys no s’aplicarà quan
els cursos de formació consisteixin en titulacions universitàries, màsters o postgraus que es
valoraran sigui quina sigui la seva antiguitat. 
S’estableix un límit de 10 punts en aquest apartat.

 Formació reglada:

Llicenciatura  en Educació Física /  Grau en Ciències  de
l’Activitat Física i l’Esport

6 punts

CFGS en àmbit de l’esport 4 punts
CFGM  en  àmbit  de  l’esport  /  Magisteri  en  Educació
Física

3 punts

 Formació complementària: 

Cursos relacionats amb les activitats esportives:

- Impartits per escoles oficials
o De 15 a 25 hores ........................... 0’10 punts
o De 26 a 50 hores............................ 0’20 punts
o De 51 a 75 hores............................ 0’30 punts
o De 76 a 100 hores.......................... 0’40 punts
o Més de 100 hores.......................... 0’50 punts

- Impartits per escoles privades 
o De 15 a 25 hores ........................... 0’05 punts
o De 26 a 50 hores............................ 0’10 punts
o De 51 a 75 hores............................ 0’20 punts
o De 76 a 100 hores.......................... 0’30 punts
o Més de 100 hores.......................... 0’40 punts

c) Inscripció en registres oficials:   
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o Estar  inscrit  al  ROPEC  (Registre  Oficial  de  Professionals  de  l’Esport  de
Catalunya): 1 punt.

o Estar inscrit al COPLEFC (Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física de
Catalunya): 1 punt.

d) Estar en possessió del carnet de conduir classe B: 1,5 punts.

e) Altres mèrits a valorar discrecionalment per l’òrgan qualificador.

Es valoraran els altres mèrits específics al·legats pels concursants que tinguin relació amb la
plaça i/o lloc de treball a ocupar i considerats lliurement pel tribunal. S’estableix un màxim
de 5 punts per aquest apartat.

4. Òrgan de selecció: 
President: Gerent de Llastres Serveis Municipals, SL.
Vocal 1: Tècnic esportiu de Llastres Serveis Municipals, SL.
Vocal 2: Tècnic esportiu de Llastres Serveis Municipals, SL.
Secretari: Personal adscrit a Recursos Humans.

5. Normativa aplicable:
- Les normes vigents d’aplicació directa o supletòria a tots els processos selectius de

l’Administració Local.
- Article 15 de la Llei 30/1992, de 26 d’octubre, de règim jurídic de les administracions

públiques i del procediment administratiu comú.
- Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
- VCP/333/2010, d’1 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’habilitació de

l’exercici de les professions de l’esport previstes a la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport, sense disposar de la titulació requerida a la
Llei.
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