
                                                     

EDICTE

Es fa  pública  la  següent  concurrència  aprovada  per  Decret  d’Alcaldia  núm. 2019-0145  de  data 
10/04/2019  per  la  contractació  de  personal  per  raons  de  necessitat  del  servei  per  ocupar  unes 
PLACES DE MONITORS DE NATACIÓ PER LES PISCINES MUNICIPALS D’AGRAMUNT , que es 
transcriu literalment: 

””Referència:    CONCURRÈNCIA  PÚBLICA  DE  PERSONAL  PER  LA  CONTRACTACIÓ  DE 
MONITORS DE NATACIÓ PER LES PISCINES MUNICIPALS D’AGRAMUNT.

DECRET DE L’ALCALDIA.- 

Núm. expedient: 378/2019

Atès que l’Ajuntament d’Agramunt té previst organitzar activitats de natació que es realitzaran a les 
piscines  municipals  per  la  temporada  d’estiu  2019  i  que  es  necessari  disposar  de  personal  pel 
desenvolupament de les activitats proposades. 

Vista  la necessitat de  contractar personal, per ocupar places de MONITOR DE NATACIÓ PER LES 
PISCINES MUNICIPALS D’AGRAMUNT,  per  atendre  a  les  necessitats  urgents  i  inajornables  del 
servei per la temporada d’estiu 2019, el nombre de places com a mínim necessàries és de QUATRE i  
que es podran ampliar en funció de les necessitats del servei. 
 
Atès que per a la selecció de personal s’han de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
Atès el que disposa l’article 55 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals.
En ús de les facultats que em confereix l’article 291 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i  de règim local de Catalunya i l’article 94 del decret 214/1990, de 30 de juliol,  pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,

HE RESOLT:

PRIMER.- Fer pública la següent concurrència de sol·licituds:

Llocs de treball:  QUATRE, mínim necessàries, i amb possibilitat d’ampliar places en funció de 
les necessitats del servei  

Classe:                   MONITOR DE NATACIÓ PER LES PISCINES MUNICIPALS D’AGRAMUNT
Contractació:      laboral temporal per a servei determinat
Dedicació: TEMPS PARCIAL ( Horaris: Matins de 10h a 13h )    
Durada:      Servei determinat entre 25 de juny al  23 d’agost de 2019 ( De dilluns a 
divendres) i 3 dissabtes durant aquest període per la cloenda dels cursets de natació (Matins 
de 10 a 13h)
                               
Condicions dels aspirants: 

- Major d’edat
- Graduat escolar o titulació equivalent.
- Nivell B de català o títol equivalent
- Títol de monitor de natació, o títol equivalent  
- No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies del lloc de 

treball. 
- No haver estat acomiadat per mitjà expedient disciplinari de qualsevol de les administracions 

públiques
- Es valorarà positivament l’experiència, la flexibilitat horària i el treball en cap de setmana.   
- D'acord amb l'article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol de  modificació del sistema de 

protecció de la infància i a l'adolescència, per a l'accés i l'exercici de les professions, els oficis 
i  les activitats  que impliquin  el  contacte  habitual  amb menors,  és requisit  no haver  estat 
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

  A  aquest  efecte  s’haurà  d'acreditar  aquesta  circumstància  mitjançant  l'aportació  d'una 
certificació negativa del registre central d'antecedents penals o bé autoritzar a l'ajuntament  
d’Agramunt a que accedeixi a la seva informació penal. 



                                                     
El compliment de les condicions i els requisits exigits per aquesta concurrència pública, s'ha de 
produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al 
moment del nomenament o contractació.

 Valoració currículum:

Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació 
acreditativa dels mateixos

a) Experiència professional pels serveis prestats desenvolupant tasques equivalents o anàlogues a 
les del lloc de treball, a l’Administració pública o al sector privat.

b)  Formació: Es valora l’assistència als cursos o mòduls de monitors d’esports o de lleure , prevenció 
de riscos o aquells relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb 
habilitats que aquests llocs requereixen.

c)  Altres títols acadèmics: per altres títol acadèmics que tinguin relació directa amb el lloc de treball 
objecte de la convocatòria.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Els interessats hauran de presentar les sol·licituds per a la concurrència en el termini des de l’endemà 
de la data d’aquesta resolució, i finalitzarà el proper dia 3 de maig de 2019. 

Es presentaran al  registre  general  de l’Ajuntament  i  s’adjuntarà a  la  sol·licitud   la  documentació  
següent:

- Fotocòpia del DNI
- Documentació acreditativa de les condicions específiques dels llocs de treball
- Currículum vitae

Finalitzat el termini  de presentació de les sol·licituds  es resoldrà la present concurrència en el 
termini màxim del dia 17 de maig de 2019, tenint en compte el següent:

- Valoració del currículum presentat
- Entrevista personal amb els aspirants seleccionats que es consideri oportú, que versarà sobre 

el currículum i tasques a desenvolupar.

Per realitzar l’entrevista als aspirants seleccionats  se’ls citarà oportunament.

Els interessats podran utilitzar el model de sol·licitud normalitzat que hi ha a les oficines municipals i a  
la Seu electrònica.

SEGON.- Nomenar com a membres del Tribunal qualificador:

President: Sara Miñarro i Gómez, secretària interventora de l’Ajuntament d’Agramunt 

Vocals titulars:   Montse Canes i Niubó , Regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Agramunt
                            Xavier Balagueró i Serra, tècnic d’esports de l’Ajuntament d’Agramunt
                            Montse Sala Garriga, tècnica d’esports de l’Ajuntament d’Agramunt                         
 
Secretària del tribunal: Ester Solé i Carulla, funcionària de l’Ajuntament d’Agramunt

TERCER.- Publicar  aquesta concurrència  de sol·licitud en els  taulers  d’anuncis  de l’Ajuntament  i  
comunicar-ho al representant delegat del personal laboral de la corporació.””

El que es fa públic

Agramunt, a la data de la signatura electrònica

L’alcalde, 
Bernat Solé i Barril

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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