AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

OFERTA GENÈRICA PER A LA SELECCIÓ DE 4 MONITORS/ES DE TEMPS LLIURE
PER FER ACOMPANYAMENT A LES PLATGES ADAPTADES
Oferta d'ocupació en col·laboració amb el SOIB per a la contractació de 4 monitors per a les platges
adaptades de Ciutadella
Tipus de contracte: contracte temporal
Data d'inici: 17 de juny de 2019, fins el 23 de setembre de 2019
Tipus selecció: Oferta genèrica SOIB
Jornada: 21 hores setmanals
Horari: jornada rotatòria de 6 hores diàries, tres dies a la setmana, i un dia (matí o capvespre) de 3
hores.
Requisits dels aspirants:
•
•
•
•

Carnet de monitor de temps lliure
CP d'atenció sociosanitària a persones dependents en el domicili o en institucions
CFGM d'atenció sociosanitària o equivalent.
CFGS d’integrador/a social o d’animació sociocultural

Es valorarà:
• Estar en possessió del títol de socorrista.
• Formació amb l’atenció a persones amb discapacitat, persones majors i persones en situació
de dependència.
Tasques generals:
• Facilitar l’accés a la platja a totes aquelles persones que per diversitat de circumstàncies
tenen una mobilitat reduïda.
• Donar suport assistencial a les persones amb discapacitat que vulguin gaudir d’una estada a
la platja.
• Acompanyar amb la cadira amfíbia a les persones que així ho requereixin.
• Vigilar i observar durant l’estada al bany.
• Ajudar per tal d’arribar fins els serveis i les dutxes adaptades.
• Revisar i tenir cura del material i de les instal·lacions per que estiguin en bones condicions
d’us.
• Registrar i comptabilitzar el número d’usuaris/es que han fet ús del servei.
• Dinamitzar l’estada a la platja dels usuaris amb tècniques d’animació per realitzar activitats
aquàtiques.
• Possibilitar que tenguin relacions socials amb altres banyistes.
• Informar i animar als usuaris/es amb discapacitat i/o dependència de la platja i dels serveis
que ofereix.

Presentació d'ofertes: s'admetran totes les ofertes enregistrades a través del portal web del SOIB
fins el dia 5 de juny.
S'informarà via correu electrònic de la data, horari, i lloc de la selecció
Data i lloc de la selecció:
Les proves per a la selecció es duran a terme el proper dia 6 de juny, a les 9.00 hores a l’edifici de
Serveis Social, Ca sa Milionària (Camí de Maó, 102).
Documentació a presentar el dia de la selecció:
- Còpia autèntica del DNI
- Còpia autèntica de la titulació acadèmica.
- Còpia autèntica del certificat de la Junta Avaluadora del nivell A1, equivalent o superior. En el cas
que no es tingui s’haurà de fer una prova del nivell de català que serà eliminatòria.
- Vida laboral
- Còpia autèntica dels certificats o contractes de feina que permetin demostrar la feina efectuada
relacionada amb el perfil laboral sol·licitat, si s‘escau.
- Còpia autèntica dels certificats que permetin demostrar la formació efectuada amb el perfil laboral
sol·licitat, si s’escau.
- Còpia autèntica del carnet de conduir.
Personal tècnic que du a terme la selecció: Cristina Mercadal, directora de Serveis Socials, Pilar
Simón, directora del Servei d’Educació i Pepe Capella, tècnic d’accessibilitat de la Fundació de
Discapacitats de Menorca. Aixecarà acta de la sessió un/a funcionari/a que actuarà com a
secretari/a.
Proves que es duran a terme per a la selecció
• Prova de català nivell A1 per les persones candidates que no presentin el certificat de la
Junta Avaluadora.
• Prova teòrica relacionada amb les tasques específiques del lloc de feina, detallades en aquest
document. Puntuació màxima 10 punts. Mínim s’hauran de treure 5 punts per superar la
prova.
• Experiència laboral: fins a un màxim de 6 punts, valorats de la següent manera:
◦ Pels serveis professionals prestats en tasques de monitor o equivalent a l’empresa privada: 0’05 punts
per mes treballat, fins a un màxim de 3 punts.
◦ Pels serveis professionals prestats en tasques de monitor o equivalent en qualsevol administració
pública: 0’06 punts per mes treballat, fins a un màxim de 4 punts.
◦ Pels serveis professionals prestats en tasques de monitor o equivalent a l’administració local: 0’08
punts per mes treballat, fins a un màxim de 6 punts.
◦ Un mateix mèrit solament es podrà valorar en aquell apartat en què obtengui la major puntuació. En
tots els anteriors apartats es valoraran de la mateixa manera tant els serveis prestats a l’administració
pública com a personal funcionari o com a personal laboral, sempre que es tracti de les funcions
pròpies de treballador/a familiar.
◦ La prestació dels serveis s’acreditarà mitjançant informe de la vida laboral emès per la Tresoreria
General de la Seguretat Social, juntament amb la còpia compulsada del contracte laboral i/o el
nomenament o bé qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats i la categoria
laboral o el grup (certificats de feina, nòmines...), amb indicació de l’inici i de la finalització de la
prestació dels serveis professionals.

•

Formació directament relacionada amb el lloc de feina: fins a un màxim de 4 punts
◦ Per estar en possessió de les titulacions següents:
▪ Per títol de diplomatura: 1 punt

▪ Per títol de grau, llicenciatura o equivalent: 1,5 punts per títol.
▪ Es valorarà només la titulació amb major puntuació.
◦ Per l'assistència i l'aprofitament en cursos o formació directament relacionats amb el lloc de feina:
0,005 punts per hora, fins a un màxim de 2 punts. S’acreditarà mitjançant certificat expedit pel centre
que va impartir el curs.
◦ Per estar en possessió del títol de català de nivell superior al A1:
▪ El certificat B2 de català: 0,25 punts
▪ El certificat C1 de català: 0,5 punts.
▪ El certificat C2 de català: 1 punt.
▪ Es valorarà només el títol amb major puntuació.

La puntuació final s’obtindrà amb la suma de totes les proves, l’experiència, la
formació. Es proposarà com a candidats/es les persones amb més puntuació. En el cas
d’empat, es tindrà en compte la major puntuació obtinguda en l’apartat d’experiència,

