
4 places de Monitor pel Casal d’Estiu de 

l’Ajuntament de Llívia 

ES REQUEREIX: 

 

Tenir la nacionalitat espanyola, sens perjudici de l’establert a l’article 57 del Text Refós de la Llei de 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’Octubre. 

Tenir capacitat funcional per desenvolupament de les funcions. 

 

Tenir complerts els 18 anys i no excedir de l’edat màxim de jubilació forçosa 

 

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions 

públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats Autònomes, ni trobar-se en 

inhabilitació absoluta o especial per treballs o càrrecs públics per resolució judicial per l’accés al cos o 

escala de funcionaris o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal 

laboral en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se 

inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, 

en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a la funció pública.  

 

Certificat Negatiu  de penals del Registre Central de Delinqüents Sexuals 

 

Per tal d’accedir a la categoria de monitor: cal tenir més de 18 anys, el títol de monitor de lleure. 

No tenir antecedents penals. 

 

FUNCIONS: 

 

Monitor o dirigent: persones que porten a terme directament les  activitats participants.  

 

Les funcions assignades son: Transmissió de valors individuals i col·lectius tot contribuint a l’educació 

integral dels infants  utilitzant els recursos que ofereixen les activitats d’educació en el lleure; Dinamitzar 

un grup d’infants i desenvolupar-hi activitats de lleure; Assistència a les reunions de coordinació 

convocades; Implicar-se de forma responsable en el projecte; Ser un referent educatiu per als infants i les 

famílies; Treballar de manera coordinada amb la resta de personal i complir les tasques assignades per el 

seu coordinador; Conèixer i complir la normativa general de l’Esplai de Llívia Encarregar-se i portar la 

responsabilitat del grup d’infants que se li assigni i totes aquelles relacionades i similars que se li assignin 

per part de l’Ajuntament.  

 

S’OFEREIX: 

- Contracte de treball en règim laboral temporal. 

- Jornada de treball: de 8.30 a 14.30 hores de dilluns a divendres 

- Data incorporació:  29 de juny 

- Durada del contracte: del 29 de juny al 29 d’agost 

- Categoria: Monitor  

Els interessats es poden posar en contacte amb el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Llívia 

enviant una instància i el currículum actualitzat a 

recursoshumans@llivia.org fins el dia 12 de juny . 


