
 

Plaça Sant Sebastià,1 - 08180 - MOIÀ – Tel 938300000 – Fax 938301325 - ajuntament@moia.cat 

DECRET D'ALCALDIA NÚM.  157/2015  DE 21 D’ABRIL 

 
PEL QUAL ES CONVOQUEN PROVES SELECTIVES D’ACCÉS A DIVERSES 

BORSES DE TREBALL 
 
Vist l’important nombre de contractacions que es vénen realitzant per cobrir 

vacants temporals a les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament. 
 

Atès allò que disposa la legislació de funció pública vigent en matèria de selecció 
de personal laboral temporal, 
 

Aquesta Alcaldia Presidència, en exercici de les competències que té atribuïdes 
en matèria de personal, 

RESOLC: 

 
PRIMER.- Aprovar les bases generals per a la creació de borses de treball de 

l’Ajuntament de Moià. 
 

SEGON.- Convocar el procés selectiu per a la formació de les borses de treball 
regulades per aquestes bases, mitjançant la seva publicació al Tauler d’Anuncis i 
a la Web Municipal. 

 
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ 

 
Base1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

 
L’objecte d’aquestes bases és la creació de la borsa de treball per a personal 

laboral temporal que puguin ser contractats per a substituir treballadors 
municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment 

vacants o per atendre necessitats urgents. 
 
Aquestes bases generals regiran per a totes les categories professionals en què 

calgui portar a terme contractacions o nomenaments de caràcter interí. 
 

 
Base 2. CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL 
 

2.1. Categories professionals: 
La borsa de treball es configurarà amb les persones que constin admeses a les 

categories professionals següents: 
 

- Recepcionista piscina 

- Director/a de Casal d’estiu 
- Monitor/a de Casal d’estiu 

- Monitor/a d’esports 
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Els requisits específics exigibles per a cada categoria s’identifiquen en l’annex I 

d’aquestes bases. 
 

D’acord amb les necessitats de contractació o nomenament de l’Ajuntament de 
Moià, s’hi podran incorporar altres categories professionals. 
 

 
Base 3. REQUISITS D’ACCÉS 

 
Amb caràcter previ a la contractació o nomenament els candidats/es hauran 
d’acreditar el compliment dels següents requisits: 

 
3.1. Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la 

Unió Europea o la d’altres estats als quals en virtut de tractats internacionals 
subscrits per la Unió europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure 
circulació de treballadors. També podran presentar-se, qualsevol que sigui la 

seva nacionalitat, les persones a les que es refereix l’article 57.2 de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  

 
3.2. Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació 
ordinària, excepte en aquells Cossos o Escales que tinguin determinada per Llei 

una altra edat d’ingrés o jubilació o quan les bases específiques determinin altres 
edats. 

 
3.3. Estar en possessió de la titulació exigida per cada un dels llocs de treball 
que s’especifica en l’annex I d’aquestes bases o en condicions d’obtenir-la en la 

data que finalitzi la presentació de sol·licituds.  
 

3.4. Estar en possessió del nivell de coneixements de la llengua catalana exigit 
per l’annex I d’aquesta convocatòria. 
 

3.5. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions 
públiques ni haver estat separat, per resolució ferma, del servei de cap 

administració pública.  
 

3.6. No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes 
en la legislació vigent sobre la matèria.  
 

3.7. Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques 
assignades. 

 
El compliment de les condicions i els requisits exigits per aquesta convocatòria, 
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. 
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Base 4. SOL·LICITUDS PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL 

 
Les sol·licituds per formar part de la borsa de treball s’hauran d’adreçar a 

Recursos Humans (segons model d’instància específica) en el Registre General 
d’aquest Ajuntament dins el termini de quinze dies des de la publicació 
d’aquestes bases generals en el tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina 

web www.moia.cat. 
 

4.1. Els aspirants manifestaran en la sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna 
de les condicions exigides a la base tercera i acompanyaran la documentació 
següent: 

 
 Currículum vitae amb detall de les tasques efectuades en cada lloc de 

treball i dates concretes. 
 Fotocòpia del DNI. 
 Fotocòpia del Títol exigit per la plaça. 

 Certificat del nivell corresponent de coneixements de la llengua catalana. 
 Informe de vida laboral actualitzat al mes d’abril de 2015. 

 Documentació acreditativa dels mèrits a valorar. 
 
4.2. Aquells aspirants que reuneixin els requisits per poder accedir a més d’una 

borsa de treball, hauran de presentar una sol·licitud per cadascuna de les 
categories a les que vulguin participar.  No obstant això, si ja ha presentat la 

documentació requerida per participar en una borsa no serà necessari que 
l’aspirant la torni a presentar, excepte que per a la participació en una borsa 
concreta es requereixi l’acreditació d’algun altre requisit que no estigués en 

poder de l’Ajuntament. 
 

 
Base 5. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS 
 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per tal de formar 
part de la borsa de treball, es declararà aprovada la llista provisional d’admesos i 

exclosos.  Aquesta llista, i totes les posteriors, es publicaran al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de Moià i a la pàgina web www.moia.cat. 

 
Es concedirà un termini màxim de cinc dies hàbils per presentar esmenes i 
reclamacions a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista provisional.  

Les al·legacions presentades es resoldran en un termini de 15 dies.  
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions 

s’entendran desestimades. 
 
 

Base 6. FUNCIONAMENT DE LA BORSA 
 

Selecció dels aspirants per als llocs a cobrir: 
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Es respectarà en tot cas l’ordre de puntuació de major a menor dels aspirants 

per a la seva contractació o nomenament.  Quan l’aspirant proposat no es pugui 
incorporar per qüestions de disponibilitat segons les necessitats de l’Ajuntament, 

es farà l’oferiment a l’aspirant següent per odre de puntuació. 
 
Gestió de la crida als aspirants: 

 
És obligació dels candidats que formin part de la borsa de treball de facilitar un o 

dos telèfons de contacte, així com una adreça de correu electrònic o qualsevol 
altre mitjà de localització, als efectes de comunicació i mantenir-ho 
permanentment actualitzat. 

 
Per efectuar la crida a l’aspirant que correspongui des del Servei de Recursos 

Humans s’efectuarà trucada telefònica al número que l’aspirant hagi indicat en la 
sol·licitud.  La comunicació telefònica s’intentarà un mínim de tres vegades 
durant la jornada laboral, entre les 8.00h i les 15.00h, amb un interval de dues 

hores entre cada trucada. 
Si després d’aquests intents, l’aspirant segueix sense estar localitzat/da, se li 

enviarà un correu electrònic amb confirmació de lectura perquè es posi en 
contacte amb el Servei de Recursos Humans.  Si a les 9.00h dels dos dies 
següents laborables a l’enviament del correu electrònic l’aspirant no ha contactat 

amb el Servei de Recursos Humans, es passarà a la crida al següent aspirant per 
odre de puntuació. 

 
Quan no sigui possible localitzar l’aspirant en una oferta de treball l’aspirant 
passarà al final de la llista aprovada de la mateixa categoria professional. 

 
Feta la proposta de nomenament/contractació l’interessat/da haurà de 

manifestar en el termini d’un dia laborable la seva acceptació o renúncia a 
l’oferta de treball que se li faci.  La manca de manifestació s’entendrà com a 
rebuig de l’oferta. 

 
Si en el moment de ser cridat, l’aspirant renuncia una vegada al contracte i/o lloc 

de treball que se li ofereix o no l’accepta expressament o tàcita, passarà 
automàticament al final de la llista d’espera vigent de la mateixa categoria 

professional. 
 
Mentre una persona integrant de la llista d’espera tingui vigent un nomenament 

o contracte temporal, no se li oferirà cap altra nova contractació o nomenament 
que pugui generar-se encara que aquest sigui de durada superior. 

 
Quan un treballador temporal finalitzi el seu contracte o nomenament 
s’incorporarà novament al lloc de la borsa que li correspon d’acord amb el seu 

ordre de puntuació que s’hagi aprovat en el tancament de les llistes definitives. 
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Base 7. PROCÉS SELECTIU 

 
La selecció dels aspirants per formar part de la borsa de treball consisteix en una 

fase d’apreciació de capacitats i una fase de valoració de mèrits: 
 
APRECIACIÓ DE CAPACITATS 

 
1r exercici.  Llengua catalana.  Pels aspirants que no hagin acreditat els 

coneixements de llengua catalana es portarà a terme un exercici per a la 
valoració dels coneixements de l’aspirant, de comprensió i expressió de la 
llengua catalana. 

 
2n exercici. Consistent en la resolució d’un o més supòsits teòrics-pràctics 

i/o pràctics plantejats pel Tribunal i relacionats amb les funcions de la plaça 
convocada, en el període màxim d’una hora i mitja. Es valorarà en aquest 
exercici la resolució del/s supòsit/s, el coneixement sobre les matèries 

plantejades i la presentació de l’exercici. 
 

El primer exercici serà de caràcter eliminatori, serà qualificat d’apte o no apte.  
En cas de no superar-lo l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció. 
 

El segon exercici serà puntuat de 0 a 10 punts, necessitant-se una puntuació 
mínima de 5 punts per a superar-lo. 

 
Els aspirants que hagin superat el segon exercici passaran a la fase de valoració 
de mèrits. 

 
VALORACIÓ DE MÈRITS 

 
En aquesta fase es valoraran els següents mèrits: 
 

1. Experiència professional: 
 

Per serveis prestats, fins a un màxim de 4 punts: 
 

 1.1) Per serveis prestats a l’administració pública en una plaça de la 
mateixa categoria, que es puntuen a raó de 0,10 punts per mes complet 
treballat. 

 
 1.2) Per serveis prestats a l’empresa privada en lloc d’igual o similars 

funcions a la de la plaça a cobrir, que es puntuen a raó de 0,05 per mes complet 
treballat. 
 

2. Formació: 
 

Per cursos i seminaris de formació amb certificat d’aprofitament/assistència, 
directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es puntuaran segons el 
següent detall: 
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  Cursos de fins a 20 hores  0,05 punts 
  De 21 hores a 50 hores  0,10 punts 

  De 51 hores a 100 hores  0,20 punts 
  Cursos superiors a 100 hores 0,30 punts 
 

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 3 punts. 
 

Els justificants de cursos de formació hauran d’especificar la seva durada en 
hores, en cas contrari, es valoraran en la seva puntuació mínima. 
 

3. Titulacions acadèmiques.  No es valoraran les titulacions acadèmiques 
exigides com a requisit de participació. 

Es valorarà l’estar en possessió de titulació superior a l’exigida, relacionada amb 
el lloc de treball a cobrir, amb 0,5 punts. 
 

Únicament es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de publicació 
d’aquestes bases en el tauler d’anuncis i que s’acreditin documentalment dins el 

termini de presentació establert en aquestes bases. 
 
A aquest efecte l’experiència professional com a serveis prestats en l’àmbit d’una 

administració pública caldrà acreditar-la mitjançant un informe de vida laboral 
actualitzat a data d’abril de 2015 i una certificació de secretaria o òrgan 

competent on haurà de constar el període, categoria, funcions i dedicació. 
 
L’experiència professional en l’empresa privada haurà d’acreditar-se mitjançant 

un informe de vida laboral actualitzat a data d’abril de 2015 i els contractes de 
treball on hi constin els períodes treballats i la categoria professional. 

 
Per a les persones que han treballat com autònoms (tasques relacionades amb el 
lloc de treball a cobrir): 

 
1. Certificat de la TGSS o mutualitat laboral que correspongui. 

2. Liquidació de l’IAE o la pàgina del model 036 de la declaració censal del 
Ministeri d’Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d’activitat. 

 
Per al supòsit d’empat en la puntuació dels aspirants en la valoració dels mèrits, 
l’ordre s’establirà a favor de la persona que hagi obtingut la millor puntuació en 

la fase d’apreciació de capacitats. 
 

Pel lloc de treball de monitors, els aspirants que obtinguin les 15 millors 
puntuacions sumant la fase d’apreciació de capacitats i la fase de 
valoració de mèrits, seran cridats per a portar a terme l’entrevista.  Es 

valorarà la idoneïtat de cada aspirant/a per als diferents llocs de treball d’acord 
al contingut de l’entrevista i al seu grau de competència d’acord amb el 

currículum aportat. 
 
 

mailto:ajuntament@moia.cat


 

Plaça Sant Sebastià,1 - 08180 - MOIÀ – Tel 938300000 – Fax 938301325 - ajuntament@moia.cat 

Pel lloc de treball de recepcionista de la piscina i Director de Casal 

d’Estiu, els aspirants que obtinguin les 10 millors puntuacions sumant la 
fase d’apreciació de capacitats i la fase de valoració de mèrits, seran 

cridats per a portar a terme l’entrevista.  Es valorarà la idoneïtat de cada 
aspirant/a per als diferents llocs de treball d’acord al contingut de l’entrevista i al 
seu grau de competència d’acord amb el currículum aportat. 

 
L’entrevista no tindrà caràcter eliminatori i podrà incrementar la puntuació 

obtinguda fins a un màxim de 4 punts. 
 
 

Base 8. VIGÈNCIA DE LA BORSA 
 

La borsa tindrà una vigència de dos anys,  des de la seva publicació en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web, a excepció que s’exhaureixi la llista 
d’aspirants seleccionats/des per cada lloc de treball en un termini inferior. 

 
 

Base 9.  EXCLUSIÓ DE LA BORSA DE TREBALL 
 
Seran causes d’exclusió de la borsa de treball: 

 
a) No reunir els requisits necessaris per a ser contractat indicats a la base 

tercera. 
b) Haver renunciat a participar a la borsa. 
c) La no incorporació efectiva injustificada al lloc de treball el primer dia de la 

contractació/nomenament excepte que concorri alguna causa de 
suspensió. 

d) No superar el període de prova establert en el contracte, durant el qual es 
faran avaluacions quinzenals per part del superior. 

e) Ser sancionat com a conseqüència d’un expedient disciplinari a 

l’Ajuntament de Moià. 
f) Rebutjar tres ofertes de treball, llevat que concorri alguna de les causes de 

suspensió de la base 10. 
g) Renunciar dues vegades a un contracte de treball que s’està 

desenvolupant, llevat que concorri alguna de les causes de suspensió de la 
base 10. 
 

 
Base 10. CAUSES DE SUSPENSIÓ 

 
Es consideren causes de suspensió temporal de participació a la borsa i, per tant, 
de contractació les següents: 

 
 

a) Estar en situació de baixa mèdica. 
b) Estar prestant serveis amb un contracte de durada determinada en un 

altre lloc a l’Ajuntament de Moià. 
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Base 11. TRIBUNAL QUALIFICADOR 

 
Estarà constituït pels següents membres: 
 

President/a:  
Un funcionari de la Corporació. 

 
Vocals: 
Un personal funcionari o laboral del departament o àrea on estigui adscrita la 

plaça objecte de convocatòria. 
 

Un personal funcionari o laboral de la Corporació. 
 
Secretari/ària: 

Secretària de la Corporació. 
 

Els diferents membres del Tribunal podran designar suplents per al 
desenvolupament de les proves. 
 

Podrà assistir en qualitat d’observador/a, sense vot, un/a membre dels 
representants del personal laboral de la corporació.  

 
Base 12. INCIDÈNCIES 
 

Es faculta al tribunal qualificador per interpretar les presents bases i resoldre els 
dubtes que es puguin plantejar al llarg del procediment selectiu. 
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ANNEX I 

 

Categories professionals: 
 

Director de Casal d’Estiu (temporada estiu) 

 
Titulació: Graduat en educació secundària (ESO) o equivalent. 

 
Titulació específica requerida per la plaça: Títol de Director en el Lleure 
infantil i juvenil. 

  
Llengua Catalana: Coneixements mitjans de la llengua catalana, equivalents al 

nivell C de la JPC. L’acreditació documental d’estar en possessió de la titulació 
del nivell C justificarà l’acreditació d’aquests coneixements. 

 
Funcions:  

 Màxim responsable del Casal d’estiu.  
 Dinamitzador i gestor del grup de treball de  monitors/es. 

 Fer totes les funcions relacionades amb l’elaboració i gestió del projecte, 
 avaluar i donar suport tècnic a monitors/es i altres professionals que 

 puguin participar en el projecte, entre d’altres. 
 Elaborar el Projecte Educatiu amb els corresponents objectius, gestió, 

 control i planificació de les activitats.  Canalitzar les queixes, tant del grup 

 de monitors/es com de les famílies dels menors, i gestionar les 
 anomalies i incidències del servei. 

 Coordinació amb altres Departaments. 
 I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.  

 

Monitors de Casal d’Estiu (temporada estiu) 

 
Titulació:  Acreditació d’Escolarització o equivalent. 

 
Titulació específica: Títol de Monitor d’Activitats de Lleure infantil i juvenil. 

  
Llengua Catalana: Coneixements bàsics. L’acreditació documental del nivell 
bàsic de català (A bàsic) de la JPC o equivalent, justificarà l’acreditació d’aquests 

coneixements.  
 

Experiència prèvia demostrable com a monitor de casals d’estiu o en llocs 
similars (tant mitjançant contractació laboral com en tasques de voluntariat). 
 

Funcions:  

 Assumir la responsabilitat directa pel que fa a l’atenció dels nens i nenes. 
 Preparar, realitzar i avaluar les activitats programades. 
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 Vetllar per la seguretat dels infants garantint l'èxit educatiu del programa. 

 I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.  

 

Recepcionista de piscina (temporada estiu) 

 
Titulació: Acreditació d’Escolarització o equivalent. 
 

Llengua Catalana: Coneixements bàsics. L’acreditació documental del nivell 
bàsic de català (A bàsic) de la JPC o equivalent, justificarà l’acreditació d’aquests 

coneixements.  
 
Funcions:  

 Realitzar de manera qualificada, amb iniciativa i responsabilitat la recepció 
 dels usuaris i totes les tasques relacionades. 

 Executar les tasques d’atenció a l’usuari en la recepció, elaboració i 

 cobrament d’abonaments i entrades. 
 Controlar els ingressos. 

 Vendre i realitzar les comandes de productes (refrescos, gelats, 
 llaminadures,...)  

 Gestió i control diari de la bibliopiscina. 

 I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.  

 

Monitor/a d’esports (extraescolars) 

 
Titulació: Acreditació d’Escolarització o equivalent. 
 

Llengua Catalana: Coneixements bàsics. L’acreditació documental del nivell 
bàsic de català (A bàsic) de la JPC o equivalent, justificarà l’acreditació d’aquests 

coneixements.  
 
Imprescindible experiència demostrable com a monitors d’esports (tant 

mitjançant contractació laboral com en tasques de voluntariat) o com 
esportistes federats.  Especificar, d’entre els següents, de quin esport tenen 

experiència, així com a quin esport volen participar: 
 

- Monitor de patinatge. 
- Monitor de futbol sala. 
- Monitor de bàsquet. 

 
 

Funcions:  

 Assumir la responsabilitat directa pel que fa a l’atenció dels nens i nenes. 
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 Participació activa en la programació i realització de les activitats, la seva 

 organització i els aspectes de seguretat, sobretot pel que a la instrucció 
 esportiva. 

 Formació, animació, condicionament físic, millora de la condició física, 
 control i altres funcions anàlogues respecte a les persones que aprenen i 
 practiquen cada esport en concret. 

 I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
Així ho disposo i signo a Moià, davant la Secretària Accidental que en dóna fe a 

vint-i-u d’abril de dos mil quinze. 
 
Dionís Guiteras i Rubio              Davant meu   

L'Alcalde                La Secretària accidental 
                         Anna Maria Martí i Tantiñà 

 
Signat digitalment 
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