
AJUNTAMENT DE

FONTANARS DELS ALFORINS

C.I.F. P-4612600-I

Telèf: 96 222 22 33 - Fax: 96 070 68 90

fontanarsdelsalforins.registre@cv.gva.es

C/ Rei Alfons XIII, 2

46635 FONTANARS DELS ALFORINS (València)

BASES CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ 

DE MONITORS D'ESCOLA D'ESTIU 2015

Base 1: Objecte de la convocatòria

La present convocatòria té com a objecte la creació d'una borsa d'ocupació a fi de
contractar persones per a l'exercici de les funcions de monitor/a per a la “ESCOLA D'ESTIU
MUNICIPAL DE 2015” com a persona laboral temporal durant el temps de duració del projecte
(1 mes).

Base 2: Requisits dels aspirants

Per a participar en la selecció han de complir els requisits següents:

 Tindre la nacionalitat espanyola o trobar-se en alguna de les situacions arreplegades en
l'art. 57 de la Llei 7/2007, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

 Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

 Posseir  les  capacitats  i  aptituds  físiques  i  psíquiques  que siguen necessàries  per  a
l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

 No haver sigut separada o separat per mitjà d'expedient disciplinari,  ni trobar-se en
inhabilitació absoluta o especial, d'acord amb l'art. 53.1.d) de la Llei10/2010, de 9 de
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

 Estar cursant o haver finalitzat alguna de l'ensenyances següents:

 Universitàries: qualsevol, preferentment relacionada amb matèries educatives i
d'oci  relacionades  amb menors  (exemples:  mestre  en qualsevol  de les  seues
especialitats, educador social, psicòleg, pedagog,  psicopedagog…)

 Cicles  formatius:  qualsevol,  preferentment  relacionat  amb l'educació  i  l'oci  de
menors.

Base 3. Sol·licituds: forma i termini de presentació

Les  instàncies  sol·licitant  formar  part  en  el  procediment  de selecció  hauran d'anar
acompanyades de la documentació següent:

 Còpia compulsada del DNI.
 Currículum vitae. (Acreditació d'experiència amb còpia compulsada)
 Projecte  d'activitats.

Les mateixes es dirigiran al Sr. alcalde de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre
General sense perjuí de les formes establides en l'article 38 de la Llei 30/1992, fins el dia 29
de juny del 2015.

El currículum i el projecte s'aportaran en sobre tancat.

Base 4. Llista d'admesos i exclosos

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà una resolució en què
s'aprovarà la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el Tauler
d'edictes de l'Ajuntament, amb indicació de les causes d'exclusió, concedint un termini de dos
dies hàbils a este efecte de presentació de reclamacions en els termes de l'article 31 de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del  Procediment Administratiu
Comú.

            En el cas de presentar-se reclamacions seran acceptades o rebutjades en la resolució
que aproven  Les llistes definitives, que es faran públiques.



AJUNTAMENT DE

FONTANARS DELS ALFORINS

C.I.F. P-4612600-I

Telèf: 96 222 22 33 - Fax: 96 070 68 90

fontanarsdelsalforins.registre@cv.gva.es

C/ Rei Alfons XIII, 2

46635 FONTANARS DELS ALFORINS (València)

Base 5. Tribunal qualificador.

El tribunal qualificador estarà constituït de la manera següent:
1. President/a: Sara Bataller Gandía
2. Secretari: Mª Consuelo Francés Ribera (amb veu però sense vot)
3. Dos vocals: 

 Mª Encarnación Úbeda Ferrero
 Rosana Sanchis Calabuig

                

Base 6. Procés selectiu

La selecció s'articula en dos fases: la primera fase de concurs de mèrits i la segona de
valoració del projecte presentat.

Fase 1: Valoració del currículum.

1.1   Titulacions:  per  tindre  els  estudis  acabats  en  qualsevol  de  les  ensenyances
esmentades en els requisits: 2 punts.

1.2 Per haver realitzat el doctorat: 1 punt.

1.3 Obtenció de premis:

 Premi Extraordinari Fi de carrera: 1 punt.

 Premi Nacional Fi de Carrera: 1 punt.

 Premi Generalitat Valenciana Fi de Carrera: 1 punt

1.4  Coneixements de Valencià:

 Grau Superior: 1 punt

 Grau Mitjà: 0,50 punts

 Grau Elemental: 0,25 punts

           1.5  Cursos realitzats relacionats amb la docència i joventut. Serà valorat de la manera 
següent: 

a) Cursos d'entre 20 i 30 hores: 0,15 p.

b) Entre 31 i 50 hores de duració 0,25 p.

c) Entre 51 i 100 hores 0,35 p.

d) Entre 101 i 200 hores 0,45 p.

e) Entre 201 i 300 hores 0,55 p.

f) Més de 300 hores 0,65 p.

1.6  Per experiència acreditada com a monitor juvenil: 0,20 per mes si era jornada
completa i 0,15 si era mitja jornada fins a un màxim de 3 punts. Haurà d'acreditar-se per mitjà
de certificat de l'entitat Pública o contracte de treball.

1.7 Títol de monitor de temps lliure: 2 punts.

Fase 2: Valoració del projecte.

 Cada aspirant haurà de presentar un projecte d'estiu en què s'especificarà:

1. Data de l'inici i de la fi i l'horari.
2. Objectius que es pretenen aconseguir: establint l'objectiu final i els mitjans per a

aconseguir-ho.
3. Descripció de les activitats que es pretenen dur a terme així com la programació

temporal de les mateixes.
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4. Formes de motivació dels participants en l'escola d'estiu.
5. Consecució de la capacitat de lideratge entre els participants.
6. Avaluació de la consecució dels objectius.
7. Pressupost de gasto per a la seua realització.

La forma de valoració es realitzarà de la manera següent:

 Pressupost econòmicament més avantatjós: fins a 2 punts.

 Projecte  millor  adaptat  a  la  situació  cultural,  social,  econòmica  i  geogràfica  de
Fontanars dels Alforins: fins a 2 punts.

 Viabilitat de l'objectiu final i l'adequació dels objectius mitjans al final: fins a 3 punts.

 Diversitat d'activitats i adaptació a les diferents edats: fins a 3 punts.

 Valors que es fomenten entre els jóvens com ara el treball en equip, la coordinació,
la tolerància, el respecte, constància… fins a 2 punts.

 Formes d'aconseguir la motivació, fins a 1 punt.

Elements formals a tindre en compte en la realització del projecte: 

1. El mínim és de 5 folis.
2. El projecte ha de ser clar, concret i realista 
3. La lletra haurà de ser Times New Roman, grandària 12.
4. Haurà d'incloure un índex de documents i en la portada les dades de la persona que

ho presenta.

Base 7. Celebració de la selecció.

Una vegada valorats els mèrits i el projecte, el tribunal exposarà en el tauler d'anuncis i
en la pàgina web les puntuacions dels candidats.

Base 8. Creació i funcionament de la borsa. 

Pel  tribunal  es  constituirà  una  llista  d'aspirants  amb la  puntuació  obtinguda  en  el
procés ordenat de major a menor puntuació i es crearà la borsa de treball.

El funcionament de la borsa serà el següent:

1. Les crides es realitzaran per orde de llista. Es notificarà en el domicili que indique
l'aspirant en la sol·licitud.

2. Una vegada constituïda la llista es procedirà a les crides segons necessitats.
3. La persona nomenada tindrà dos dies per a desistir per escrit i una vegada realitzat

serà exclosa de la borsa excepte si és per causa de malaltia i en este cas passarà a
ocupar l'últim lloc en la borsa.

4. Cada  nomenament  o  contracte  s'efectuarà  pel  temps  que  diga  el  contracte  de
treball que no podrà excedir un any. 

5. L'Ajuntament resoldrà la interpretació dels dubtes que es produïsquen al llarg del
funcionament de la borsa.

El contracte serà laboral de duració determinada (1 mes) i a temps parcial (4 hores) de
conformitat amb la legislació vigent.

A  Fontanars dels Alforins, a 25 de juny del 2015

L'alcalde
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Firmat: Julio Biosca Llin


