ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’ATZENETA SOBRE APROVACIÓ DE LES
BASES/CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL MONITOR DE
TEMPS LLIURE PER A L’ESCOLA D’ESTIU 2021.
Per Decret d’Alcaldia núm. 187/2021, de 20 de maig, han estat aprovades les bases que
seguidament es transcriuen literalment, per a la contractació temporal de persones per a dur
endavant activitats de temps lliure infantil en l’Escola d’Estiu 2021 programada per l’Ajuntament
d’Atzeneta d’Albaida.

L'objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la contractació de personal
Monitor de temps lliure en l'àmbit local per a L’ESCOLA D’ESTIU 2021. En aquest sentit i amb la
finalitat de contractar el personal, l'ajuntament d'ATZENETA D'ALBAIDA ha aprovat una
baremació de les persones candidates.

PRIMER. OBJECTE
L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal de persones per a dur

endavant activitats de temps lliure infantil en L’ESCOLA D’ESTIU 2021 programada per
l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida.
SEGON. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ
Els treballs es desenvoluparan mitjançant un contracte laboral, de caràcter temporal, a temps
parcial en funció de la durada i l'horari de l’activitat a desenvolupar i estaran supervisats per
personal públic competent.
El salari serà el que reflectisca el conveni del sector en vigor, inclosa la part proporcional de
pagues extres i vacances.

TERCER. REQUISITS
Les contractacions s'adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones
aspirants a aquestes, que reuneixen els següents requisits abans de finalització del termini de
presentació de sol·licituds i l'acrediten documentalment:
8. Tenir 18 anys complerts.
9. Trobar-se cursant o estar en posició del títol d’algun dels següents ensenyaments
oficials i que es corresponguen amb les famílies que es relacionen en l'Annex I:
ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura o equivalent
de conformitat amb la normativa vigent, en Ensenyaments Artístics superiors o màster
oficial impartit per les Universitats, o cicles formatius de formació Professional.
10. 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
11. Posseir la capacitat funcional per al compliment de les tasques
12. Aportar certificat negatiu de delictes contra la llibertat sexual
13. 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.
14. El fet d’haver treballat en activitats com a monitor o monitora dins l'àmbit de

l'animació sociocultural no serà requisit però sí serà valorat en l’apartat de
mèrits, una vegada demostrat amb els certificats i/o contractes corresponents.

QUART. PLAÇ I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A
APORTAR JUNT A LES MATEIXES.
El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 31 de maig de 2021.

Les sol.licituds hauran de presentar-se per via telemàtica a través de la Seu Electrònica
de l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida (https://atzenetadalbaida.sede.dival.es). 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, els aspirants hauran de lliurar la següent
documentació:
-

-

Sol.licitud
Fotocòpia del DNI
Currículum Vitae, vida laboral, contractes i qualsevol altra documentació
acreditativa dels mèrits que s'al·leguen. No s'admetrà cap documentació
acreditativa de mèrits que es presente una vegada conclòs el termini de
presentació d'instàncies.
Certificat d’empadronament
Certificat negatiu de delictes contra la llibertat sexual

CINQUÉ. BAREMACIÓ
Els mèrits que es baremen i el percentatge de ponderació a efectes d’aquesta convocatòria
són els següents:
1.- Empadronament: veïnatge en el municipi d’Atzeneta d’Albaida (5 punts).
2.- Formació (5 punts com a màxim) 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:
- Per tindre el Grau, la Diplomatura o Llicenciatura relacionada amb les àrees educatives i
esportives relacionades en l’Annex I: 2 punts.
- Per tindre, dins dels cicles formatius, titulació de tècnic o tècnica superior relacionada amb
les àrees educatives i esportives relacionades en l’Annex I: 1,5 punts.
- Per tindre la titulació Curs de Monitor/a de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil,
homologada per l'IVAJ: 1,5 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

Grau
Mitjà
1r 2n
0
0.4

Punts

Grau
superior
1r
2n
0.8
1

En Treballs de recerca, cursos, jornades, seminaris i certificats per universitats, entitats i
organismes oficials i/o homologats, segons l'escala següent:
Duració del curs de 100 o més hores: 0.50 punts
Duració del curs de 75 a 99 hores: 0.45 punts
Duració del curs de 50 a 74 hores: 0.35 punts
Duració del curs de 25 a 49 hores: 0.25 punts
Duració del curs de 15 a 24 hores: 0.10 punts
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
En cap cas no es puntuaran en el present subapartat els cursos pertanyents a una carrera
universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts de les universitats, quan formen
part del pla d’estudis del centre.
3.- Coneixement del Valencià………………………………… fins a 1.5 punts
Nivell oral/A2
Nivell elemental/B1
Nivell Mitjà/C1
Nivell Superior/C2

0.50
0.75
1.20
1.50

4.- Coneixement d’altres llengües……………………………..fins a 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

5.-Experiència professional (6 punts com a màxim): Seran puntuades les activitats com a
monitor o monitora dins l'àmbit de l'animació sociocultural. 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.

Per serveis prestats en l'Administració o Entitats Públiques, en empreses o entitats privades
com a monitor/a en l’àmbit de l’animació sociocultural: 0,30 punts per cada mes complet de
jornada laboral completa, de servei efectiu acreditat.
A aquest efecte es reduiran proporcionalment els prestats a temps parcial o en períodes de
temps menors a la jornada completa. Per a acreditar que s'ocupa o es va ocupar plaça o lloc
d'igual o similar contingut, quan no coincideixin la denominació dels quals s'havien ocupat amb
el de la plaça a la qual s'opta, el/la interessat/l'haurà d'acostar certificat en el qual consten les
funcions desenvolupades
6.- Discapacitat de la persona sol·licitant (1 punt). Es valorarà quan s'acredite una discapacitat
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 per aquest ordre:
1. Experiència
2. Estar empadronat en Atzeneta d’Albaida
Si persistira la situació d’empat, aquest es resoldrà mitjançant la celebració d’un sorteig.
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
Vocals:
Carles E. Ibars Fortuño
Joan Tormo Sanjuan
Juan Vicente Soler Soriano
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 formularà proposta d'adjudicació, perquè les dictamine i
s'aprove, si escau, per resolució d'Alcaldia. La resolució de contractació pot declarar deserta la
cobertura si el perfil de les persones sol·licitants no s'adequa a les característiques concretes
necessàries per al correcte desenvolupament d'aquesta.
SETÉ. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

La presentació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les presents Bases.
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que les presents bases han sigut aprovades per l’Alcaldia
mitjançant Resolució Núm.187/2021, de data 20 de maig de 2021.
El Secretari .- Carles Enric Ibars Fortuño
Atzeneta d’Albaida data i signatura al marge.

ANNEX II
SOL.LICITUD CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL MONITOR
DE TEMPS LLIURE PER A L’ESCOLA D’ESTIU 2021
DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL.LICITANT
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

DNI

DATA DE NAIXEMENT

NOM
NACIONALITAT

CARRER, AV., PLAÇA
CODI POSTAL

SEXE
NÚMERO

LOCALITAT

PROVÍNCIA

CONTACTE
TELÈFON FIX

TELÈFON MÒBIL

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

El/la sotasignat manifesta la voluntat de participar en la convocatòria per a la contractació de
personal monitor de temps lliure per a l’Escola de Pasqua 2021.
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.

S’acompanya còpia dels documents següents:

□
□
□
□
□

DNI de la persona sol.licitant
Volant d’empadronament
Còpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits
Currículum vitae
Certificat negatiu de delictes contra la llibertat sexual

LLOC I DATA

FIRMA

.............................................

REGISTRE D’ENTRADA DE
L’AJUNTAMENT

