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“BASES REGULADORES PER LA SELECCIÓ DEL PERSONAL PER  ACTIVITATS 
D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL  

DE LLORENÇ DEL PENEDÈS” 
 
 

L’Ajuntament de Llorenç del Penedès  promou cada any la realització 
d’Activitats d’Educació en el lleure Infantil i Juven il , que inclouen el Casal 
d’Estiu, el Casal de Medi i el Casal Esportiu per a nens, nenes i joves en edats 
compreses entre 3 a 16 anys.  
 

Aquestes Bases  regularan la contractació del personal que ha de formar part 
del monitoratge dels diferents Casals de conformitat amb els acords de 
realització dels mateixos que s’adoptarà per la Junta de Govern Local . 
 

La selecció del personal necessari per dur a terme el monitoratge (Director/a, 
monitors/es i auxiliars de monitors/es) de les Activitats d’Educació en el 
lleure Infantil i Juvenil , es durà a terme de conformitat amb aquestes Bases. 
 

Els monitors i auxiliars hauran de tenir entre 18 i 29 anys a la data de sol·licitud.  
 

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès , 
en horari d’oficina, dins del termini que s’estableixi en la convocatòria que 
s’aprovi, que no podrà ésser inferior a 10 dies naturals, a les que s’haurà 
d’adjuntar el certificat de penals i la justificació de les condicions necessàries 
per a realitzar els treballs de la plaça que es sol·liciti, segons s’estableixi a la 
legislació vigent i l’acreditació dels mèrits que correspongui.  
 

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de seguiment 
establerta des de l’ajuntament, realitzarà la valoració de les mateixes de 
conformitat amb el següent barem, que en relació a la titulació només constarà 
la superior adquirida per l’aspirant: 
 
1. Lloc de residència:   

 
• A Llorenç del Penedès………...........  10  punts 

 

2. Experiència: 
 
• Monitors en Casals 1 ò 2 anys……....... 1 punt 
• Monitors en Casals 3 anys o més…...... 2 punts 
• Monitor o dirigent en altres activitats relacionades amb el món de 

l’esport o del lleure...................................... 1 punt 
• Acreditació de la pràctica en l’esport 
(mínim 3 anys federat).................................... 1 punt 
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3. Formació en el Lleure i en l’Esport: 

 
• Curs de premonitor.................................... 1 punt  
• Curs teòric de monitor………….................. 2 punts 
• Curs teòrico-pràctic de monitor.................. 3 punts 
• Amb titulació de monitor………..................  4 punts 
• Amb titulació de director............................. 5 punts 
• Títol oficial d’entrenador............................ 1 punt 
 

4.  Estudis superiors en Educació i en Esports: 
 

• Títol de Cicle mitjà (finalitzat)............................ 1 punt 
• Títol de Cicle superior (finalitzat)...................... 2 punts 
• Llicenciatura, diplomatura o grau (no finalitzat).... 2 punts 
• Llicenciatura, diplomatura o grau (finalitzat).... 3 punts 
• Títol de màster................................................. 4 punts 

 
5. Altra formació: 

 

• Llicenciatura, diplomatura o grau no relacionats amb el món del lleure 
o de l’esport...........................................................  1 punt 

• Primers auxilis (homologat)................................... 1  punt 
• Altres cursos, impartits per escoles i organismes oficials, relacionats 

amb el lleure i l’esport........................................... 0’10 punts per cada 
20 h. cursades (fins a un màxim de 2 punts) 

 
7. Situació laboral: 

 

• En situació d’atur (sense cobrar cap prestació)....... 3 punts 
• Estudiants (sense feina ni  cobrar cap prestació)....4 punts 

 
(Aquesta situació no és acumulativa, una situació exclou l’anterior) 

 

8. En casos d’empat de punts s’aplicaran els següen ts criteris: 
 

• Les sol·licituds presentades per persones empadronades a Llorenç es 
resoldran mitjançant una entrevista personal. 

• Entre una sol·licitud d’una persona empadronada a Llorenç i una 
persona empadronada a un altre municipi, se seleccionarà la de Llorenç 

 
Una vegada realitzada la valoració es farà públic el resultat de la mateixa al 
taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès , a fi efecte de 
presentar les reclamacions, durant el termini de 5 dies. 
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Acabat aquest termini es farà pública la llista definitiva dels aspirants, que 
s’elevarà a la Junta de Govern Local  per la seva contractació, d’acord amb les 
necessitats de monitoratge de cada activitat i que dependrà del número 
d’assistents al mateix. Es contractarà: 
 

• 1 director/a 
• 1 monitor/a responsable per cada grup 
• Els/les auxiliars de monitor/a que siguin necessaris  

 

Els/les aspirants seran seleccionats segons la puntuació obtinguda. Els 
monitors que no hagin estat seleccionats com a responsables per manca de 
places,  passaran a l’equip d’auxiliars per ordre de puntuació.  
 

La Junta de Govern Local  acordarà la contractació del personal necessari i ho 
comunicarà als interessats. 
 
Funcions del personal contractat:  
 

• Director/a: 
 

o Elaborar el programa d’activitats 
o Assumir la dinamització, coordinació i avaluació del personal -

convocarà reunions periòdiques amb tot l’equip per avaluar el 
funcionament de l’activitat de manera continuada. 

o Gestionar la burocràcia interna de l’activitat (recursos, espais,...) 
o Ser el referent de l’ajuntament 
o Ser el referent de les famílies  
o Presentar a l’Ajuntament una memòria explicativa del funcionament 

general en finalitzar l’activitat, la qual contindrà l’avaluació individual 
del personal –abans del 30 de setembre del mateix any. 

o Atendre les inspeccions de la Direcció General de Joventut  
 

• Monitors/es responsables de grup: 
 

o Dissenyar i dur a terme les activitats, amb els corresponents objectius 
i continguts. 

o Coordinar-se amb la resta de monitors/es i auxiliars. 
o  Vetllar per satisfer les necessitats dels col·lectiu d’infants que li ha 

estat assignat 
o Establir contacte amb les famílies del infants del seu grup 
o Presentar al director/a una memòria explicativa del funcionament 

general en finalitzar l’activitat –màxim durant la setmana posterior. 
o Atendre les inspeccions de la Direcció General de Joventut  
 

• Monitors/es auxiliars: 
 

o Col·laborar amb el/la monitors/a responsable del seu grup en la 
realització de totes les tasques descrites en l’apartat anterior. 

 

 
Llorenç del Penedès, abril de 2017 


