BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU EXTERN
D’AJUDANTS DE MONITORS PER L’ESTIU
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Per acord de la Junta de Govern del 22 de febrer del 2017 el Comú de la Massana procedirà
mitjançant la present convocatòria a la contractació d’ajudants de monitors, de conformitat al que
estableix la legislació de funció pública.
2. REQUISITS IMPRESCINDIBLES DELS ASPIRANTS PER OPTAR ALS LLOCS:
-

-

Nacionalitat preferentment andorrana o nacionals espanyols, francesos i portuguesos d’acord
amb el que disposa l’article 8 del conveni entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya, la
República Francesa i la República Portuguesa
Tenir 16 o 17 anys en el període de contractació
Parlar i escriure correctament la llengua catalana
Tenir el curs de primers auxilis en vigor (anys 2014 - 2017) o bé estar inscrit en el curs de
primers auxilis i realitzar-lo abans de l’inici de la contractació
Tenir formació en manipulació d’aliments en vigor o bé estar inscrit en el curs de manipulació
d’aliments i realitzar-lo abans de l’inici de la contractació

3. ASPECTES QUE ES VALORARAN PER OPTAR ALS LLOCS:
-

Experiència en activitats esportives, infantils i/o de lleure
Tenir formació en l’àmbit del lleure i/o esport infantil
Referències laborals en llocs similars
Preferiblement amb residència a la Parròquia de La Massana

4. DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE QUE CAL PRESENTAR ABANS DE LES 12h DEL
DIA 21 D’ABRIL DEL 2017 al departament de Tràmits del Comú :
-

Sol·licitud mitjançant model normalitzat del Comú, degudament emplenada
Fotocòpia del passaport, document d’identitat, o permís de residència i treball
Currículum vitae actualitzat
Fotocòpies o certificats que acreditin titulacions i l’experiència laboral
Plec de bases signat a totes les cares

5. PROVES SELECTIVES:
Les proves selectives consistiran en:
 Prova de coneixements dins l’àmbit del lleure i l’educació
 Prova de coneixements de la Parròquia
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6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Els candidats seran valorats amb una puntuació màxima de 100 punts segons els criteris
següents:
1) RESIDÈNCIA A LA PARRÒQUIA DE LA MASSANA
 40 punts
2) ASPECTES A VALORAR (segons punt 3):
 20 punts
3) PROVES SELECTIVES (segons punt 5):
 40 punts
Les persones contractades hauran de tenir com a mínim 55 punts.
7. DATA DE LES PROVES:
Les proves es realitzaran el dissabte 06 de maig del 2017 a les 8.30h i finalitzaran a les 10,30h a
la sala de la Closeta, ubicada a l’edifici administratiu del Comú de La Massana.
8. RESULTAT DE LES PROVES:
Els resultats de les proves selectives es publicaran al taulell d’anuncis i a la pàgina web del Comú
el proper 2 de juny de 2017.
Les persones seleccionades, hauran de manera imprescindible, confirmar la seva contractació al
telèfon 736900 (Natàlia Llobet) o 323202 (Matthieu Leyder) entre els dies 2 i 7 de juny del 2017.
9. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
-

-

Contractació d’un mes: juliol o agost
Període de contractació:
 del 03/07/2017 al 30/07/2017
 del 31/07/2017 al 03/09/2017
Per qualsevol dubte o aclariment, posar-se en contacte amb Recursos Humans, 736900 o bé a
l’Esplai, 323202.
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