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FIRMADO POR

ANUNCI DE L'AJUNTAMENT D’ATZENETA D'ALBAIDA SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA
DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT SELECTIU PER
A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE MONITORS I MONITORES
PER A LES ESCOLETES I ACTIVITATS TEMPORALS QUE ORGANITZA L’AJUNTAMENT
D’ATZENETA D’ALBAIDA.
Per Decret d’Alcaldia Nº 210 de data 30/05/2022 s'ha aprovat la convocatòria del procediment
selectiu per a la formació d’una borsa de treball temporal de monitors i monitores per a les
escoletes i activitats temporals que organitza la regidoria delegada d’educació (estiu, Pasqua i
Nadal/Reis) i joventut per a contractacions laborals, i sempre que es donen les raons i
circumstàncies legalment establertes.
D'acord amb la base quarta la presentació d'instàncies sol·licitant la participació en el
procediment selectiu serà de 5 dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la publicació
de l’anunci corresponent en la Seu Electrònica de l’ajuntament.
La qual cosa es fa pública per a coneixement de les persones interessades, i en
compliment d'allò establert a les bases de la convocatòria aprovades.

Annex
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I FORMACIÓ DE
BORSA DE TREBALL DE MONITORS/RES DE TEMPS LLIURE PER A LES DISTINTES
ESCOLETES I ACTIVITATS TEMPORALS ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT
D’ATZENETA D’ALBAIDA.
PRIMERA. OBJECTE
L’objecte de la present convocatòria és la selecció de monitors/es per a la constitució
d’una borsa de treball de monitors/es de temps lliure per a dur endavant activitats de temps
lliure infantil i juvenil amb destinació a les escoletes temporals i activitats puntuals de curta
durada organitzades per l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida, durant les temporades o períodes
no lectius que coincideixen amb la finalització i inici del curs escolar reglat (vacances), Nadal, i
període de Pasqua, per a la seua posterior contractació en règim laboral temporal, si
procedeix.
L’objectiu és cobrir les necessitats de planificació i desenvolupament de les activitats
que faciliten i promouen el procés d’integració de la població infantil i juvenil i ajudar les
famílies a conciliar la seua vida personal, familiar i laboral durant el períodes vacacionals. Amb
este procés s’ofereix una alternativa constructiva d’oci i temps lliure mitjançant el
desenvolupament d’activitats educatives, socioculturals, esportives i lúdiques.

SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ
El contracte laboral a subscriure, en el seu cas, serà de caràcter temporal, d’acord amb
les modalitats de contractació previstes en la legislació laboral vigent.
El nombre total de llocs vindrà determinat pel nombre total d’inscripcions en les
escoletes. De la borsa de treball es duran a terme, en el seu cas, les contractacions inicials que
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es necessiten, així com les necessàries per a atendre a possibles substitucions, necessitats
sobrevingudes o qualsevol altra incidència que es puga produir.
El salari serà el que reflectisca el conveni del sector en vigor, inclosa la part
proporcional de pagues extres i vacances.
El/la monitor/a de temps lliure realitzarà tasques d'animació d'activitats de temps
lliure i socioeducatives. Aquestes es poden desenvolupar tant en l'àmbit d'activitats d'esplai
(centres d'esplai, colònies i acampades, instal·lacions esportives, excursions, etc.), com de
serveis complementaris a l'escola, o de centres oberts i altres equipaments d'educació infantil i
juvenil en el temps lliure.
La funció més important de les persones monitores consisteix a educar i inculcar valors
als xiquets i xiquetes i joves, acompanyant-los i guiant-los durant la realització de les diverses
activitats. Per exemple, educar en hàbits alimentaris i en autonomia i si duu a terme activitats
d'oci, promourà la participació i el respecte a través de jocs d'equip, etc.
Les funcions que hauran d’exercir les persones que resulten seleccionades i finalment
contractades en règim laboral seran les pròpies de la categoria laboral i totes aquelles funcions
relacionades amb el seu lloc que li siguen encomanades pel personal responsable competent.

TERCERA. REQUISITS
El procediment selectiu per a la cobertura temporal de la plaça vacant objecte de la
convocatòria es realitzarà sota la modalitat de concurs de mèrits.
Per poder prendre part en el procediment de selecció, les persones interessades hauran de
reunir, en la data en què concloga el termini de presentació d'instàncies, els següents requisits:
1. Nacionalitat: Posseir la nacionalitat espanyola o d'alguns dels Estats membres de la
Unió Europea, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 57 del text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per RDL 5/2015, de 30 d’octubre
(TRLEBEP).
2. Tenir 16 anys complerts i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
3. Posseir la capacitat funcional per al compliment de les tasques
4. Estar en possessió o en condicions d'obtenir-ho en la data en què finalitze el termini de
presentació d'instàncies, del títol oficial de graduat en Educació Secundària Obligatòria
(ESO) o equivalent.
A més s’haurà de trobar cursant o estar en posició del títol d’algun dels següents
ensenyaments oficials:
o Títol de Mestre o Mestra o títol de Tècnic/a superior en Animació
Sociocultural, títol de Tècnic/a superior en Animació d’Activitats Físiques i
Esportives o Tècnic/a superior en educació infantil.
o Certificat de Monitor o Monitora de Temps Lliure Infantil i Juvenil o certificat
equivalent expedit per una Escola Oficial d’Animació Juvenil.
o Títol de Tècnic/a en conducció d’activitats físico deportives en el medi natural
o Certificat de Professionalitat de Dinamització d’Activitats de Temps Lliure
Educatiu Infantil i Juvenil.
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Els i les aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que
estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si
escau, l'homologació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin
obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les
professions regulades a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.
5. Aportar certificat negatiu de delictes contra la llibertat sexual que acredite que no ha
estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat o indemnitat
sexual, ni per tràfic d’esser humans (Article 13.5 de la LLO 1/1996, de 15 de gener,
modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció
a la infància i l’adolescència).
6. No haver sigut separades per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de
l'Administració de l'Estat, l’autonòmica o local, o de qualsevol ens públic, ni trobar-se
inhabilitades per a l'exercici de funcions públiques.

QUART. PLAÇ I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A
APORTAR JUNT A LES MATEIXES.
La convocatòria i les bases es publicaran íntegrament en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament i en la seu electrónica https://atzenetadalbaida.sede.dival.es
Els successius anuncis es publicaran també en la seu electrónica
https://atzenetadalbaida.sede.dival.es i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.
A l’annex I a les presents bases s’estableix el model d’instància que es farà servir. Les
persones aspirants hauran d’aportar junt amb la instancia, els mèrits de possible valoració en
la fase de concurs.
Les instàncies sol·licitant prendre part en el procediment de selecció, en les quals les
persones interessades hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions que
s’exigeixen en la Base 3a de la convocatòria, es dirigiran al Sr. alcalde-president d’esta
Corporació, i es presentaran de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida (https://atzenetadalbaida.sede.dival.es) dintre del
termini de 5 dies hàbils.
El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 6 de juny de 2022 (fins a les
23:59h d’eixe dia).
Les persones aspirants hauran d’aportar junt amb la instància els mèrits de possible
valoració en la fase de concurs juntament amb una declaració responsable d’acord amb el
model que es facilita Annex II. Els justificants dels requisits enumerats en la base tercera i els
mèrits que s'al·leguen es presentaran en PDF com documents adjunts a la instància genèrica.
Per a acreditar els requisits esmentats, les persones aspirants hauran de lliurar la següent
documentació:
-

-

Sol.licitud segons Annex I junt amb els mèrits de possible valoració en la fase de
concurs. No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una
vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies.
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia del títol exigit a la base tercera
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-

Certificat negatiu de delictes contra la llibertat sexual
Certificat d’empadronament

CINQUÉ. BAREMACIÓ
El procés de valoració del concurs per l’òrgan de selecció en esta fase, consistirà a valorar
determinades condicions de formació, mèrits, capacitat o nivells d’experiència, adequades a
les característiques dels llocs de treball a desenvolupar, sempre que siguen al·legades i
acreditades documentalment per les persones aspirants, d’acord amb el barem següent:
1.- Empadronament: veïnatge en el municipi d’Atzeneta d’Albaida (4 punts).
2.- Formació (màxim 4 punts) Tots els mèrits acadèmics acreditatius hauran d'haver estat
expedits per entitats de caràcter oficial. Únicament es valorarà el títol superior que s’haja
obtingut:
o Per tindre el Grau o la Diplomatura relacionada amb les àrees educatives relacionades
en el punt 3.4 de les presents bases: 2 punts.
o Per tindre, dins dels cicles formatius, titulació de tècnic o tècnica superior relacionada
amb les àrees educatives i esportives en el punt 3.4 de les presents bases: 2 punts.
o Per tindre la titulació Curs de Monitor/a de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil,
homologada per l'IVAJ: 2 punts.

En cas d’estar estudiant:
Ensenyaments universitàris
Dimplomatures
Llicenciàtures
Graus
Masters
Puntuació

1r
1r
1r
0

2n
2n
2n
0.4

2n
3r
3r
2n
0.8

3r
4rt – 5é
4rt
1

Cicles formatius:
Curs

Punts

Grau
Grau
Mitjà
superior
1r 2n 1r
2n
0 0.4 0.8
1

3.-Cursos de formació específica en l’àmbit de l’animació juvenil, el temps lliure infantil o
juvenil o animació sociocultural (màxim 4 punts) segons l'escala següent:
Duració del curs de 100 o més hores: 1.50 punts
Duració del curs de 75 a 99 hores: 1 punt
Duració del curs de 50 a 74 hores: 0.75 punts
Duració del curs de 25 a 49 hores: 0.50 punts
Duració del curs de 15 a 24 hores: 0.25 punts
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran. Només es valoraran estos cursos
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si van ser convocats o organitzats per ajuntaments, l'Institut Valencià de la Joventut, altres
organismes oficials o altres entitats públiques.
4.- Coneixement del Valencià (màxim 2 punts)
Nivell oral/A2
Nivell elemental/B1
Nivell Mitjà/C1
Nivell Superior/C2

0.50
1
1.50
2

5.- Coneixement d’altres llengües (màxim 1,5 punts)
Aquests mèrits seran valorats d'acord amb el Marc Europeu Comú de referència per a les
llengües, acreditades per l’ESCOLA Oficial d'Idiomes o per les Institucions establertes en el
Decret 61/2013 de 17 de maig del Consell:
A1
A2
B1
B2
C1
C2

0.20
0.40
0.60
0.80
1.20
1.50

6.-Experiència professional (màxim 4 punts)
Campaments i Escoles d'Estiu/hivern o altres d’anàlogues com a coordinador/a o
director/a, en l'Administració Local o qualsevol Administració Pública: 0,30 punts per cada mes
complet treballat, a jornada completa. Per a períodes inferiros al mes, la puntuació será
proporcional als dies treballats.
Campaments i Escoles d'Estiu/hivern o altres d’anàlogues com a monitor/a, en
l'Administració Local o qualsevol Administració Pública: 0,20 punts per cada mes complet
treballat, a jornada completa. Per a períodes inferiros al mes, la puntuació será proporcional
als dies treballats.
Per servicis prestats en empreses, associacions o altres entitats privades, relacionades
amb les funcions i tasques del lloc de treball: 0,10 punts per cada mes complet treballat, a
jornada completa. Per a períodes inferiros al mes, la puntuació será proporcional als dies
treballats.
Aquesta experiència s'acreditarà mitjançant contracte laboral més informe de vida
laboral, o certificació de l'administració corresponent, on conste el lloc de treball, temps
treballat, jornada laboral i relació jurídica laboral.
A aquest efecte en cas que els serveis no foren prestats a jornada completa, la
puntuació per aquest apartat s’aplicarà proprcionalment a la duració de la jornada. Per a
acreditar que s'ocupa o es va ocupar plaça o lloc d'igual o similar contingut, quan no
coincidisquen la denominació dels quals s'havien ocupat amb el de la plaça a la qual s'opta,
el/la interessat/l'haurà d'aportar certificat en el qual consten les funcions desenvolupades.
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7.- No haver estat beneficiari/ària de contractació per part de l’Ajuntament d’Atzeneta
d’Albaida en edicions anteriors d’escoles d’estius/Pasqua/Nadal/setembre (en els tres anys
anteriors) (màxim 2 punts) segons l'escala següent:

o No haver estat beneficiari/ària de contractació per a la mateixa ocupació per part de
l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida en cap dels tres anys anteriors: 2 punts.

o No haver estat beneficiari/ària de contractació per a la mateixa ocupació per part de
l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida en cap dels dos anys anteriors: 1 punt.

o No haver estat beneficiari/ària de contractació per a la mateixa ocupació per part de
l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida en l’últim any: 0,5 punts.

o Haver estat beneficiari/ària de contractació per a la mateixa ocupació per part de
l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida en l’any actual: 0 punts.
A este respecte, en la sol·licitud s'efectuarà declaració responsable sobre este extrem.
8.- Diversitat funcional de la persona sol·licitant (1 punt). Es valorarà quan s'acredite una
diversitat funcional superior al 33% amb document justificatiu oficial emès per la Conselleria
d'igualtat i Polítiques inclusives.
En cas d'empat de puntuacions es decidirà a favor de la sol·licitud que tinga millor puntuació
en els següents apartats i atenent per estricte ordre els criteris següents:
1. El no haver treballat com a monitor/a en l’ajuntament d’Atzeneta durants alguns dels tres
anys anteriors a la present convocatòria.
2. La puntuació obtinguda en l’apartat de la formació específica.
3. La puntuació obtinguda en l’apartat de l’experiència en projectes relacionats amb escoles.
4. Estar empadronat en Atzeneta d’Albaida
Si persistira la situació d’empat, aquest es resoldrà mitjançant la celebració d’un sorteig.
Seran causes d’exclusió, a més de les ja assenyalades:

-

No reunir els requisits a què es refereix la base tercera
L’omissió de la firma en la sol·licitud.
L’omissió en la sol·licitud del número del document nacional d’identitat, número
d’identificació d’estranger o passaport.

SISÉ. COMISSIÓ DE SELECCIÓ
Per a l'examen de les sol·licituds es constituirà una comissió avaluadora que estarà integrada
pels següents membres:
-

-

President: José Vayá Rubio, o persona en qui delegue.
Vocals:
Carles E. Ibars Fortuño
Joan Tormo Sanjuan, o persona en qui delegue.
Juan Vicente Soler Soriano, o persona en qui delegue.
Secretària: Lídia Ferri Nácher

La comissió de selecció té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, quantes
comprovacions estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts.
Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cadascun de les persones
aspirants, la comissió de selecció proposarà la llista definitiva de persones aspirants aprovades
que integraran la borsa de treball per orde de puntuació, perquè les dictamine i s'aprove, si
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escau, per resolució d'Alcaldia. Esta s’exposarà en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i seu
electrònica de l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida.
Els i les aspirants aprovats formaran part de la borsa de treball i es proposarà la seua
contractació, en règim laboral temporal, quan es produisquen circumstàncies de necessitat, i
per l’orde de puntuació aconseguit en el procés de selecció de la Borsa.
Produït la crida d'un integrant de la borsa que els corresponga d'acord amb l'ordre de
preferència establit, entendrà que renúncia al lloc, si no atén la crida, en el termini de 48 hores
des que fora requerit. Les notificacions es practicaran per qualsevol mitjà que permeta tenir
constància de la recepció per part de la persona interessada, com també de la data.
A la persona aspirant se li informarà prèviament i en tot cas, de la previsió de duració del
nomenament, retribucions, llocs d’adscripció, horaris i demés circumstàncies que siguen
rellevants.
En cas de renúncia, la persona aspirant passarà a l'últim lloc de la llista. Es respectarà l'orde de
la persona aspirant per a quan es produïsca nova vacant, llevat que concorrega alguna de les
següents circumstàncies que impedisquen l'exercici del lloc i que siguen degudament
acreditades:
1. Que la persona aspirant es trobe de permís per paternitat, maternitat, o qualsevol
altre de llarga duració que impedisca la seua immediata incorporació.
2. Que la persona aspirant estiga en avançat estat de gestació.
3. Incapacitat temporal derivada d’una malaltia comuna o accident professional.
4. Per la cura de fills menors de tres anys, o d'un familiar fins al segon grau d'afinitat o
consanguinitat que, per raons d'edat, malaltia o accident no pugui valer-se per si
mateix, sempre que quedi acreditada la convivència per part de l'aspirant.
En cas de trobar-se exercint un lloc de treball en una altra Administració, la persona aspirant
passarà a l'últim lloc de la llista, havent d'acreditar documentalment este extrem, en cas
contrari serà exclòs de la borsa.
El període de vigència de la borsa de treball serà, inicialment, d’un any comptat a partir del
següent al de l'aprovació de la mateixa per l'Alcalde. Si al terme de tal període no s'haguera
constituït una nova borsa que substituïsca a l'anterior, la vigència d'esta es prorrogarà de
manera automàtica sense necessitat cap acte exprés fins que quede constituïda la nova.
Règim d’incompatibilitats.
Les persones aspirants proposades quedaran subjectes, en el seu cas, al compliment de les
prescripcions contingudes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, i altra normativa aplicable.
SETÉ. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

La presentació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les presents Bases.
Aquestes Bases foren aprovades mitjançant Resolució d’Alcaldia nº 210/2022, de 30 de maig
de 2022.
El Secretari .- Carles Enric Ibars Fortuño
Atzeneta d’Albaida data i signatura al marge.

ATZENETA D'ALBAIDA

Código Seguro de Verificación: Y4AA VUCF CKRN 7WDV HHMD

ANUNCI aprovació Bases - SEFYCU 3284608
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://atzenetadalbaida.sede.dival.es/

Pág. 7 de 9

El Secretario de Atzeneta d'Albaida
Carles Enric Ibars Fortuño
30/05/2022

FIRMADO POR

ANNEX I
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ CONVOCAT PER A
CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE MONITORS/RES DE TEMPS
LLIURE PER A LES DISTINTES ESCOLETES I ACTIVITATS TEMPORALS ORGANITZADES
PER L’AJUNTAMENT D’ATZENETA D’ALBAIDA.
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL.LICITANT
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

DNI

DATA DE NAIXEMENT

NOM
NACIONALITAT

SEXE

CARRER, AV., PLAÇA (ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIÓ)
CODI POSTAL

Discapacitat SI

LOCALITAT

NÚMERO
PROVÍNCIA

□ NO □

CONTACTE
TELÈFON FIX

TELÈFON MÒBIL

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

EXPOSA

Que està assabentat/da de la convocatòria i aprovació de bases específiques de selecció per
part de l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida per a la creació d’una borsa de treball temporal per
a la posterior contractació laboral temporal, de MONITORS/RES DE TEMPS LLIURE PER A LES
DISTINTES ESCOLETES I ACTIVITATS TEMPORALS ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT
D’ATZENETA D’ALBAIDA.
El/la sotasignat manifesta la voluntat de participar en aquesta convocatòria
I DECLARA responsablement
 No estar sotmès/a a les prohibicions per a obtindre la condició de
beneficiari/beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 No haver sigut separades per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de

l'Administració de l'Estat, l’autonòmica o local, o de qualsevol ens públic, ni trobar-se
inhabilitades per a l'exercici de funcions públiques.
 Acomplir cadascun dels requisits exigits en la base segona de les bases específiques
aprovades que regulen el procediment de selecció.
 Acceptar expressament les bases en tots els seus extrems

□ No haver estat beneficiari/ària de contractació per part de l’Ajuntament d’Atzeneta
d’Albaida en edicions anteriors d’escoles d’estius/Pasqua/Nadal/setembre (en els tres
anys anteriors.
□ Haver estat beneficiari/ària de contractació per part de l’Ajuntament d’Atzeneta
d’Albaida en edicions anteriors d’escoles d’estius/Pasqua/Nadal/setembre (en els tres
anys anteriors.

ATZENETA D'ALBAIDA
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FIRMADO POR

Per tot açò, SOL·LICITA l’admissió per a prendre part en el procediment, tot i acompanyant la
documentació que tot seguit es detalla:

□
□
□
□
□

Fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant
Volant d’empadronament
Fotocòpia de les titulacions i certificats acadèmics exigits
Còpia dels documents que acrediten els mèrits
Certificat negatiu de delictes contra la llibertat sexual

DATA I SIGNATURA

Declare sota la meua responsabilitat que les dades
facilitades són certes

La persona sol·licitant
Signatura,

Atzeneta, a ____ de ____________ de_______.

ATZENETA D'ALBAIDA
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