AJUNTAMENT D’ ATZENETA D’ALBAIDA

C/ Verge dels Desemparats, 38 46.869 Atzeneta d’Albaida Tel. 96 235 91 61 - Fax 96 235 65 59

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’ATZENETA SOBRE APROVACIÓ DE LES BASES PER
A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL A TEMPS PARCIAL D’UN/A
DINAMITZADOR/A PER A L’ESPAI JOVE
Per Decret d’Alcaldia núm. 321/2019, de 23 d’octubre, han estat aprovades les bases que seguidament
es transcriuen literalment, per a la contractació laboral temporal a temps parcial d’un/a dinamitzador/a per
a l’Espai Jove:
 BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL A TEMPS PARCIAL D’UNA PLAÇA DE
DINAMITZADOR/A PER A L’ESPAI JOVE

Primera. Objecte de la convocatòria
L'objecte de les presents bases és la contractació d’un/a dinamitzador/a juvenil,
mitjançant contracte de serveis, en règim laboral per a les tasques especifiques de
carácter temporal amb jornada parcial.
La plaça està adscrita a l’àrea de Joventut.
La modalitat del contracte és de serveis, amb durada determinada, pel període
comprés entre els mesos de novembre de 2019 a maig del 2020.
La jornada de treball pot ser flexible, d’cord amb l’organització de les activitats, peò en
principi será la següent:
 Permanència i dinamització de l’espai jove tots els divendres, de 17 a 22 h.,
dissabtes (menys els festius) de 18 a 24 hores i diumenges (menys els festius)
de 17 a 21 hores.
 Treballs de preparació d’activitats, condicionament, preparació i recollida del
material de l’espai jove, etc.
 Observar les necessitats i les demandes dels usuaris de l’espai jove mitjançant
recollida d’informació, afavorir suggeriments, xerrades tallers, trobades….
En tot cas, la jornada laboral setmanal, no superarà les 15 hores. Qualsevol activitat
fora d’aquesta jornada será retribuïda complementàriament.

Segona. Requisits dels aspirants
Per tal de participar en la present convocatòria els/les aspirants hauran de reunir els
requisits següents:
h. Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o la d'algun país
membre de la Unió Europea o la dels 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.
i. Haver complert els 18 anys
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j. Tenir el nivell de titulació mínima següent: mínim de graduat/da en educació
secundària, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de
grau mitjà de formació professional, tècnic/a auxiliar corresponent a formació
professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
k. Disposar del títol de monitor/a de temps lliure.
l. No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedisca el
desenvolupament de les funcions per a les quals es realitza la present
convocatòria.
m. No haver estat separat/da 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 ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir
funcions similars a aquelles per les quals haja estat separada o inhabilitada.
n. No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en
la legislació vigent sobre la matèria.
Tots els requisits exigits s'hauran de posseir el dia d'acabament del termini de
presentació de sol·licituds, i no se n'haurà d'haver perdut cap en el moment i,
posteriorment, a la data de formalització del contracte laboral.

Tercera. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en prendre part en aquesta convocatòria hauran de
presentar la seva sol·licitud mitjançant instància (segons model publicat a la web
municipal) en la que faran constar que reuneixen les condicions exigides en les
presents bases i que accepten les tasques del lloc del lloc de treball al que opten, així
com que accepten cumplir ifer cumplir, als usuaris les normes reguladores i cumplir ells
mateixos les diposicions organitzadores que l’Ajuntament adopte.
Les instàncies es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida
i es presentaran en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament, sent l’últim dia per a la
presentació el dilluns, 4 de novembre, a les 15 hores.
Les bases íntegres es publicaran en el Taulell d'Edictes de l'Ajuntament i la pàgina web
municipal (www.atzenetadalbaida.com)
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu,
d'acord amb la normativa vigent i, especialment la Llei orgànica de protecció de dades.
Per ser admès/sa en a les proves selectives els/les aspirants hauran d'adjuntar a la
sol·licitud la següent documentació:
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f) Fotocòpia del DNI
g) Fotocòpia del títol exigit a la convocatòria
h) Fotocòpia del Títol de Monitor/a de Temps Lliure Infantil i Juvenil.
i) Currículum vitae acadèmic i professional de l'aspirant acompanyats dels
certificats i títols acreditatius dels mèrits que s'al·leguin per ser valorats.
j) Presentació d’un breu projecte de dinamització d’un espai jove de
característiques similars a les del municipi (extensió máxima 3 fulls DIN-A4)
No es tindrà en compte cap mèrit que no haja estat justificat documentalment per
l'aspirant.

Quarta. Admissió Aspirants
Per a l’examen de les sol·licituds es constituirà una comissió avaluadora que estarà
integrada pels membres següents:


President: José H. Descals Guerrero, Alcalde-President, o Regidor/a en qui
delegue



Vocals:





Juan Vicente Soler Soriano, Regidor de Joventut, Associacions i Medi
Ambient o Regidor/a en qui delegue



Conxa Rubio Ases, Regidora d’Educació i Cultura o Regidor/a en qui
delegue



Ester Esplugues Gras, Regidora de Festes o Regidor/a en qui delegue

Secretari: Carles E. Ibars Fortuño, Secretari-Interventor Acctal. de la Corporació,
o funcionari en qui delegue

La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes
les comprovacions que estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits
adduïts.
Cinquena. Sistemes de selecció i desenvolupament de procesos.
Primer: Barem de Mèrits.Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les
aspirants fins a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds de
participació a la convocatòria, d'acord amb l'escala següent:
1.- Experiència. Puntuació màxima 3 punts
Haver desenvolupat tasques de dinamitzador juvenil (1,5 punts)
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Haver participat com a monitor de casals joves (1 punt)
Haver treballat amb joves (0,5 punts)
2.- Formació. Puntuació màxima 3,5 punts.
Estar en possessió del títol de Monitor de temps lliure (1 punt)
Ser estudiant o disposar de la Formació Professional en Animació Sociocultural (1,5
punts)
Ser estudiant o diplomat/graduat en Educació Social, Pedagogia o Psicologia (1 punt)
3.- Altres (1 punt)
Estar empadronat al municipi d’Atzeneta d’Albaida (1 punt)

Segon: Presentació d'un Projecte de Dinamització (5 punts)
El projecte haurà de tenir un màxim de 3 pàgines, imprès en folis tipus Dina-4, escrits a
una cara, lletra tamany 12.
Es valorarà especialment els coneixements sobre la matèria i la seva aplicació a la
realitat juvenil, el nivell de formació general i la claredat de l'exposició de cada una de
les idees.

Tercer: Entrevista personal (1 punt)
Es faculta a la Comissió Avaluadora a decidir en cas d’empat, així com a deixar vacant
la convocatòria si cap dels candidats assoleix els requisits anteriorment exposats.
Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, la Comissió avaluadora publicarà
al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web (www.atzenetadalbaida.com) la
llista d'aprovats per ordre de puntuació total i l'elevarà al president de la Corporació
amb proposta de formalització de contracte a favor de la persona que hagi obtingut la
millor puntuació.
La qual cosa es far pública, per a general coneixement i als efectes de l’obertura de presentació de
sol.licituds, a què fa referència la base tercera de les que regulen la present convocatòria. Dit termini
finalitzarà el dia 4 de novembre de 2019, a les 15:00 hores.
Atzeneta d’Albaida, 23 d’octubre de 2019

Signat: L’Alcalde-President, José H. Descals Guerrero
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