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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
MONITORS PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE L’ESTIU  2018 

 
 
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
El Comú d'Andorra la Vella, en la sessió de la Junta de Govern del 14 de febrer del 2018, 
ha acordat publicar un edicte per contractar 32 monitors/res per a les activitats 
esportives, adscrits al Departament d’Esports, del 2 de juliol al 7 de setembre del 2018, 
com a agents de l’Administració de caràcter eventual. 
 
 
MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 
Portar a terme l’educació esportiva i física dels infants inscrits a les activitats de les 
Escoles Esportives d’estiu del Comú d’Andorra la Vella. 
 
 
REQUISITS GENERALS 
 
Els requisits necessaris per poder optar a la convocatòria són: 
 

� Nacionalitat andorrana o disposar del permís de treball en vigor 
� Tenir complerts els 18 anys abans del 30 de juny del 2018 
� Certificat d’estudis superiors en curs o cursats en català, certificat escolar del 

curs actual de l’assignatura de català aprovada o títol oficial mínim de nivell B1 
de català expedit pel Ministeri d’Educació de Govern 

� Disponibilitat horària 
� No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració, 

ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques 
 

REQUISITS ESPECÍFICS CERTIFICATS 
 
Els requisits necessaris específics per poder optar a les places de monitor esportiu de 
dia, monitor esportiu de ludoteca, monitor esportiu  de vela i monitor esportiu de 
matins esportius  de la  convocatòria són: 
 

� Acreditar una titulació o ser estudiant d’alguna formació relacionada amb els 
àmbits esportius, educatius o socioeducatius o equivalents o acreditar alguna 
formació de l’àmbit esportiu (monitor, entrenador, EFPEM,...) 

 
Els requisits necessaris específics per poder optar a les places de monitor esportiu 
responsable de grup, monitor esportiu responsable d e ludoteca i monitor esportiu 
responsable de vela  són: 
 

� Acreditar una formació relacionada amb els àmbits esportius, educatius o 
socioeducatius o equivalents o acreditar alguna formació de l’àmbit esportiu 
(monitor, entrenador, EFPEM,...) 

� Acreditar una experiència mínima com a monitor d’activitats de 500 hores* 
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Els requisits necessaris específics per poder optar a les places de monitor esportiu de 
vòlei platja de la  convocatòria és: 
 

� Acreditar una experiència professional com a monitor de vòlei platja o com a 
jugador federat de voleibol 
 

Els requisits necessaris específics per poder optar a la plaça de monitor esportiu 
responsable de vòlei platja  de la  convocatòria són: 
 

� Acreditar una experiència mínima com a monitor de voleibol de 500 hores* 
 
Els requisits necessaris específics per poder optar a la plaça de guia de muntanya  de la  
convocatòria són: 
 

� Acreditar una titulació com a guia de muntanya i experiència professional. 
 
 *Si es disposa d’experiència com a monitor al Comú d ’Andorra la Vella, aquesta no 
caldrà ser acreditada. 
 
SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 
Les persones interessades han d’adreçar la seva sol·licitud al Departament de Recursos 
Humans del Comú d’Andorra la Vella, abans de les 15 hores del 15 de març del 2018. 
Els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions exigides i hauran 
d’adjuntar la documentació que ho acrediti: 
 

• Sol·licitud degudament omplerta 
• Graella d’ocupació i salarial degudament omplerta  
• Declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap administració 

andorrana com a conseqüència d’un expedient disciplinari 
• Currículum acadèmic i professional (amb menció expressa dels llocs on s’ha 

treballat anteriorment i documentació acreditativa al respecte) 
• Fotocòpia dels certificats i/o titulacions acadèmiques o full de matrícula 
• Fotocòpia del passaport o document d’identitat (les persones que no tinguin 

nacionalitat andorrana hauran d’adjuntar una fotocòpia del permís de residència i 
treball) 

• Fotocòpia de les dades bancàries (banc, núm. de compte IBAN i oficina) 
• Una fotografia de mida carnet 
• Carta de motivació. 

 
DOCUMENTACIÓ OPCIONAL 
 

• Certificat de riscos laborals, si es disposa. 

*(Adjuntant el certificat de riscos laborals estareu exemptes de realitzar la formació  
en riscos laborals que tindrà lloc el dia 30 de juny del 2018) 

 
SELECCIÓ DE CANDIDATS 
 
La selecció de candidats per a ocupar els llocs de monitor esportiu o monitor esportiu 
responsable , es farà seguint els criteris de valoració i requisits esmentats i tenint en 
compte els paràmetres certificats següents: 
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• Grau o equivalent relacionat amb l’esport, l’educació o socioeducatiu: 50 punts 
• Estudis universitaris no finalitzats i relacionats amb l’esport, l’educació o 

socioeducatiu (darrers dos anys de carrera): 25 punts 
• Estudis universitaris no finalitzats i relacionats amb l’esport, l’educació o 

socioeducatiu (primers dos anys de carrera): 15 punts 
• Experiència com a monitor: 

 
o Entre 50 hores i 249 hores: 15 punts 
o Entre 250 hores i 499 hores: 25 punts 
o 500 hores o més: 50 punts 

 
• Monitor esportiu: 20 punts 
• Tronc comú de l’EFPEM (bloc general + especialitat): 20 punts 
• Tronc comú de l’EFPEM (bloc general): 10 punts 
• Certificat de 1rs auxilis: 10 punts 
• Si el candidat ha treballat anteriorment al Comú d’Andorra la Vella es tindran en 

compte les valoracions sobre el desenvolupament de la tasca professional: 
 

o Valoració notable: 30 punts 
o Valoració normal: 15 punts 
o Valoració en la que es detallen mancances professionals: 0 punts 

 
La selecció de candidats per a ocupar els llocs de monitor esportiu de vòlei platja o 
monitor esportiu responsable de vòlei platja , es farà seguint els criteris de valoració i 
requisits esmentats i tenint en compte els paràmetres certificats següents: 
 

• Experiència com a monitor de vòlei platja: 
 

o Entre 50 hores i 249 hores: 15 punts 
o Entre 250 hores i 499 hores: 25 punts 
o 500 hores o més: 50 punts 

 
• Experiència com a jugador federat de voleibol: 

 
o Entre 50 hores i 249 hores: 15 punts 
o Entre 250 hores i 499 hores: 25 punts 
o 500 hores o més: 50 punts 

 
• Títol d’entrenador de voleibol: 20 punts 
• Títol de monitor de voleibol: 10 punts 
• Certificat de 1rs auxilis: 10 punts 
• Si el candidat ha treballat anteriorment al Comú d’Andorra la Vella es tindran en 

compte les valoracions sobre el desenvolupament de la tasca professional: 
 

o Valoració notable: 30 punts 
o Valoració normal: 15 punts 
o Valoració en la que es detallen mancances professionals: 0 punts 

 
La selecció de candidats per a ocupar la plaça de guia de muntanya , es farà seguint els 
criteris de valoració i requisits esmentats i tenint en compte els paràmetres certificats 
següents: 
 

• Experiència com a guia de muntanya: 
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o Entre 50 hores i 249 hores: 15 punts 
o Entre 250 hores i 499 hores: 25 punts 
o 500 hores o més: 50 punts 

 
• Titulació guia de muntanya: 50 punts 
• Títol de monitor d’escalada: 20 punts 
• Certificat de 1rs auxilis: 10 punts 
• Si el candidat ha treballat anteriorment al Comú d’Andorra la Vella es tindran en 

compte les valoracions sobre el desenvolupament de la tasca professional: 
 

o Valoració notable: 30 punts 
o Valoració normal: 15 punts 
o Valoració en la que es detallen mancances professionals: 0 punts 

 
Es tindran en compte els aspectes següents en l’ordre establert, que ponderaran davant la 
resta de postulants a la convocatòria, en igualtat de condicions i nota, en compliment de la 
publicitat i concurrència de l’edicte que convoca les places i en compliment dels requisits 
que s’estableixen en aquest: 
 

1. Nacionalitat andorrana 
2. Residents a la parròquia d’Andorra la Vella amb un mínim de 3 anys de 

residència  
 
 

CLASSIFICACIÓ DELS CANDIDATS 
 
Tot el procediment de selecció és organitzat, controlat i valorat pel Comitè Tècnic de 
Selecció, que és el responsable del desenvolupament correcte del procediment. 
 
Si el candidat ha treballat anteriorment al Comú d’Andorra la Vella es tindran en compte 
les valoracions sobre el desenvolupament de la tasca i el CTS podrà valorar la possibilitat 
de descartar tots aquells candidats amb informes negatius i  no donar lloc a la seva 
classificació per puntuació. 
 
Així mateix, el CTS classificarà els candidats en funció de la puntuació obtinguda, 
proposant els aspirants que obtinguin major puntuació per cobrir les places objecte 
d’aquesta convocatòria i decidirà els torns d’ocupació i la jornada laboral assignada a 
cada candidat, d’acord amb els requeriments de la plaça a ocupar. 
 
 
OBSERVACIONS IMPORTANTS 
 

• Es faculta al Comitè Tècnic de Selecció per interpretar les presents bases i resoldre 
els dubtes que es puguin plantejar al llarg del procés selectiu. 

 
• Tota sol·licitud presentada ha d’estar degudament omplerta, signada i 

complementada amb tota la documentació demanada i no es tindran en compte els 
estudis, titulacions, experiència o altres que no estiguin degudament acreditats. 
 

• No s’acceptarà cap documentació una vegada finalitzat el termini de presentació de 
les sol·licituds, a excepció del certificat mèdic i de penals. 
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• Les sol·licituds que no estiguin degudament omplertes, indocumentades o 
presentades fora de termini, no es tindran en compte, quedant automàticament 
descartades per al procés de selecció. 

 
• A partir del 16 d’abril del 2018, el Departament de Recursos Humans publicarà a la 

pàgina web del Comú d’Andorra la Vella (www.andorralavella.ad) la llista dels 
candidats APTES, mencionant la plaça adjudicada i el torn a efectuar, subjectes als 
punts següents per tal de formalitzar la contractació definitiva: 
 

o La comunicació mitjançant un correu electrònic a l’adreça següent: 
gestio.rh@comuandorra.ad, indicant l’acceptació de la contractació o la 
renúncia a la plaça, abans de la data que s’especifiqui a la publicació dels 
candidats seleccionats (si el candidat no ho comunica abans de la data 
especificada es considerarà  automàticament renunci ada). 

 
o La presentació d’un certificat mèdic  conforme són aptes per desenvolupar 

les tasques intrínseques de la plaça de monitor (físiques, excursions, ...), així 
com un certificat d’antecedents penals  sense cap anotació, abans de l’11 
de maig del 2018. 

 
 

• Els candidats no seleccionats restaran en llista d’espera per cobrir possibles 
renúncies dels candidats seleccionats inicialment. 

 
• En el cas de no poder treball durant tot el període proposat, el Comú es reserva el 

dret de rescindir la totalitat de la contractació atorgada.  
 

• Les persones seleccionades hauran d’assistir obliga tòriament a una jornada 
de preparació i formació que tindrà lloc el dissabt e, 30 de juny del 2018, de 
les 8.30h a les 13.30h i de les 15.00h a les 17.00h , al 2n pis del Centre Esportiu 
dels Serradells, repartida de la manera següent: 
 

� 8.30h a les 13.30h: formació interna 
� 15.00h a les 17.00h: formació en riscos laborals * 

 
• En cas que, no es pugui assistir a aquesta jornada, el Comú d’Andorra la Vella 

valorarà la rescissió de la contractació definitiva. 
 

 
 
 
 
Andorra la Vella, 14 de febrer del 2018 


