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Informació pública sobre les bases específiques per seleccionar i cobrir
temporalment llocs de naturalesa laboral, amb la categoria de monitor o
monitora sociocultural per a l’Escola d’Estiu 2018, aprovades per Resolució
d’alcaldia núm. 393/2018, de 4 de juny.
I. Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de personal temporal per atendre
les necessitats de l’Escola d’Estiu 2018 de Museros, mitjançant el sistema de
concurs-oposició per als llocs de monitor o monitora sociocultural.
Les persones seleccionades seran contractades temporalment, amb la
categoria de monitor o monitora sociocultural amb una jornada setmanal de 25
hores, de dilluns a divendres, segons les necessitats del servei, amb una
retribució bruta de 607,05 euros mensuals, més la part proporcional de dues
pagues extres. La resta de condicions quedaran establides en el contracte
laboral, d’acord amb la normativa laboral i la disponibilitat pressupostària
vigent.
Les funcions que hauran d'exercir les persones que resulten seleccionades
seran, sota la dependència de la Regidoria de Cultura, Educació i Promoció
Lingüística i la coordinació tècnica de l’Escola, les pròpies de la categoria
laboral i totes aquelles funcions relacionades amb el seu lloc de treball que li
siguen encomanades pel personal responsable municipal competent, i en
destaquen:
- Atenció integral dels xiquets i de les xiquetes de 4 a 14 anys,
aproximadament, inscrits en l’Escola.
- Implementació i execució de les activitats programades per a l’Escola
d’Estiu 2018.
- Avaluació de les activitats i de la coordinació amb la resta de personal.
II. Normativa aplicable i recursos
Tot allò que no es dispose en aquestes bases específiques, es regularà en les
bases generals reguladores dels processos selectius per al accés a l’ocupació
pública a l’Ajuntament de Museros, aprovades per resolució d’alcaldia
357/2017, de 28 d’abril i publicades al Butlletí Oficial de la província de
València núm. 93, de 17 de maig de 2017 i normativa concordant.
III. Requisits que han de reunir o complir el personal aspirant.
Estar en possessió dels següents títols o en condicions d'obtenir-los en la data
en la qual finalitze el termini per a la presentació d'instàncies. Si escau,
l'equivalència haurà de ser aportada per la pel personal aspirant mitjançant
certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent:
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-

certificat escolar,
diploma de monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu
infantil i juvenil o titulació equivalent (250 hores, mínim) i
certificació de delictes de naturalesa sexual, expedida pel Registre
Central d’Antecedents Penals.

IV. Instàncies, documentació i admissió del personal aspirant
Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i la capacitació
adients, hauran de presentar la sol·licitud dirigida a l'alcaldessa de
l'Ajuntament de Museros, juntament amb la documentació corresponent, dins
del termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la firma
d’aquesta resolució, es a dir, del 5 al 14 de juny, ambdós inclosos. Aquestes
bases es publicaran al lloc web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

L'acreditació dels mèrits es farà de la manera següent:
 Formació: amb els títols expedits pels centres de formació (universitats,
instituts, col·legis, acadèmies, centres homologats...).
 Experiència professional: s'acreditarà amb els contractes, més l’informe
de la vida laboral o els certificats de les empreses.
V. Sistemes de selecció
El sistema selectiu serà de concurs-oposició.
En primer lloc, es realitzarà la fase d’oposició, que tindrà una puntuació
màxima de 18 punts, equivalent al 60 % de la puntuació total del procés
selectiu i consistirà en:
-

Prova pràctica, obligatòria i eliminatòria, relacionada amb les
funcions a exercir. Aquesta prova tindrà per objecte valorar el
nivell d'habilitat i de destresa en el plantejament i en l’execució de
les tasques pròpies del lloc de treball i consistirà en la presentació
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Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran de presentar la
documentació següent:
 Còpia del document nacional d'identitat o del document equivalent.
 Curriculum vitae actualitzat, amb fotografia recent, juntament amb una
còpia dels mèrits.
 Certificació de delictes de naturalesa sexual, expedida pel Registre
Central d’Antecedents Penals.
 Còpia de l’ingrés de 10 euros, en concepte de taxa per concurrència a
proves selectives, que es realitzarà en qualsevol oficina bancària de
Museros, al compte corrent de l’Ajuntament, o mitjançant transferència
bancària al compte de Caixabank següent: ES62 2100 7410 08
2200001013.
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i l’exposició d'un projecte de taller dirigit a xiquets i xiquetes de 4
a 14 anys, de temàtica lliure, en què es qualificarà la creativitat,
l’esportivitat, el caràcter lúdic, el joc i la integració, la claredat
expositiva, el domini real del projecte, la demostració de la seua
viabilitat pràctica i els seus coneixements en matèria de
dinamització infantil i juvenil, entre altres objectius i valors. El
projecte especificarà l’objectiu del taller, els destinataris, les
activitats, la duració (com a màxim es podrà realitzar en 3 hores),
els recursos materials i la seua valoració econòmica, l’avaluació i
les conclusions, entre altres ítems. El projecte del taller serà
entregat en paper a l’òrgan tècnic de selecció, amb cessió dels
drets d’ús a l’Ajuntament de Museros, el dia que siga convocat a
l’exposició del projecte. En aquest moment, també podrà disposar
d’un guió, per tal de defensar-lo. Una vegada finalitzada
l'exposició, l’òrgan tècnic de selecció podrà realitzar preguntes
sobre el projecte. Es qualificarà de 0 a 18 punts, i serà necessari,
per a aprovar, obtenir una qualificació de 9 punts.
La fase de concurs de mèrits, d'acord amb el barem que figura a l'annex I, que
tindrà una puntuació màxima de 12 punts, equivalent al 40 % de la puntuació
total del procés selectiu, es durà a terme després de realitzar la fase d'oposició,
només pel personal candidat que l’hagen superada.

El personal candidat que obtinga més puntuació serà el seleccionat, en funció
dels xiquets i de les xiquetes inscrites en l’Escola d’Estiu i de les necessitats
del servei, excepte que renuncien, i en aquest cas, és passarà al candidat o
candidata següent de la llista i, així, successivament.
L’òrgan tècnic de selecció elevarà a l’alcaldia la relació del personal
seleccionat, amb proposta dels candidats o de les candidates, per formalitzar
els contractes laborals corresponents.
Així mateix, es podrà proposar la creació d’una borsa de treball amb el
personal aspirant aprovat i no seleccionat, per ordre de puntuació, per tal de
cobrir possibles substitucions per permisos o incapacitats temporals.
El personal seleccionat serà contractat per cobrir llocs de naturalesa laboral,
amb la categoria de monitor o monitora sociocultural per a l’Escola d’Estiu
2018.
Les condicions quedaran establertes en el contracte laboral, d’acord amb la
normativa laboral i la disponibilitat pressupostària vigent.
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La qualificació final estarà determinada per la suma de les puntuacions
obtingudes en les dues fases (màxim 30 punts). Es configurarà una llista de tot
el personal aspirant que haja completat el procés selectiu, ordenada per
puntuació de major a menor.
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VI. Òrgan tècnic de selecció
L’òrgan tècnic de selecció estarà format per:
o Presidenta: la tècnica de gestió de l’Ajuntament de Museros o persona
treballadora pública en qui delegue.
o Secretària: la secretària general de l’Ajuntament de Museros o persona
treballadora pública en qui delegue.
o Tres vocals, persones treballadores de l’Ajuntament de Museros o
persones treballadores públiques en qui deleguen.
L’òrgan tècnic de selecció podrà disposar la incorporació del personal assessor
especialista. Aquest personal assessor es limitarà a l’exercici de la seua
especialitat tècnica i col·laborarà juntament amb l’òrgan de selecció.

VII. Recursos
Contra aquestes bases específiques, que esgoten la via administrativa, podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a
partir de l'endemà al de la seua publicació, davant el jutjat contenciós
administratiu competent, d'acord amb els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o
potestativament, recurs de reposició davant aquesta alcaldia en el termini d'un
mes, computat en els mateixos termes, d’acord amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Tot això, sense perjudici que la persona interessada
puga presentar qualsevol altre recurs que estimen adient.
Museros, data al marge
Document signat electrònicament
ANNEX I. BAREM DE MÈRITS PER A MONITORS O MONITORES
SOCIOCULTURALS (màxim 12 punts)
A) ANTIGUITAT, FINS A UN MÀXIM D'1 PUNT
Es valorarà, a raó de 0,05 punts, cada mes complet de serveis en actiu en les
administracions públiques, fins a un màxim d’1 punt.
B) EXPERIÈNCIA, FINS A UN MÀXIM DE 4 PUNTS
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L'actuació de l’òrgan tècnic de selecció del tribunal s'ajustarà, en cada
moment, al que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic. Els seu personal membre haura d'abstenir-se d'intervenir quan es
troben en alguna circumstància de les fixades en l’article 23 d’aquesta llei.
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b.1) Es valorarà, a raó de 0,10 punts, cada mes complet de serveis en actiu en
administracions públiques, exercint funcions, sota qualsevol forma de provisió,
que tinguen una gran similitud amb l'especialitat objecte de la convocatòria.
b.2) Es valorarà, a raó de 0,05 punts, cada mes complet de serveis en actiu en
el sector privat, exercint funcions, que tinguen una gran similitud amb
l'especialitat objecte de la convocatòria.

c.2) Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament, organitzats per la
universitat, els instituts o per les escoles oficials de formació de funcionaris,
per l’INEM, pel SERVEF, per la Diputació de València o per unes altres entitats
homologades per l'Institut Valencià d'Administració Pública o Institut Nacional
d'Administració Pública, que hagen sigut cursats pel personal aspirant i el
contingut dels quals tinguen relació amb l'àmbit funcional del lloc de treball
objecte de la convocatòria. En cap cas, es puntuaran en aquest subapartat els
cursos pertanyents a una carrera universitària i els dels diferents instituts de
les universitats, quan formen part del pla d'estudis del centre.
L'assignació de punts per als cursos de formació i perfeccionament es
realitzarà d’acord amb l’escala següent, fins a un màxim de 3 punts:






De
De
De
De
De

100 o més hores: 0,40 punts.
75 o més hores: 0,30 punts.
50 o més hores: 0,20 punts.
25 o més hores: 0,10 punts.
15 o més hores: 0,05 punts
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C) FORMACIÓ, FINS A UN MÀXIM DE 5 PUNTS
c.1) Es valorarà la possessió de títols acadèmics superiors al que siga exigit per
al compliment del lloc a cobrir, amb un màxim de 2 punts.
 Graduat escolar: 0,50 punts.
 Batxiller o equivalent: 0,75 punts.
 Cicle formatiu grau mitjà o equivalent de tècnic o tècnica en
Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural: 0,75
punts.
 Cicle formatiu grau superior de tècnic o tècnica superior en
Educació Infantil; tècnic o tècnica
superior en Animació
Sociocultural i Turística; tècnic o tècnica superior d’Integració
Social; tècnic o tècnica superior de Mediació Comunicativa; tècnic o
tècnica superior en Promoció d’Igualtat de Gènere; tècnic o tècnica
superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives: 1 punt.
 Estudis universitaris de grau en mestre o mestra en Educació
Infantil, grau en mestre o mestra en Educació Primària, grau de
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o grau en Educació Social:
2 punts.
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D) VALENCIÀ. FINS A UN MÀXIM DE 2 PUNTS
El coneixement de valencià es puntuarà d’acord amb el certificat de major
nivell de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o mitjançant
certificats homologats convalidats:
 Certificat A2 o de coneixement oral: 0,40 punts.
 Certificat B1 o de grau elemental: 0,80 punts.
 Certificat B2: 1,00 punt.
 Certificat C1 o de grau mitjà: 1,20 punts.
 Certificat de grau mitjà més llenguatge administratiu, o més
llenguatge en els mitjans de comunicació: 1,40 punts.
 Certificat C2 o de grau superior: 1,60 punts.
 Certificat de grau superior més llenguatge administratiu, o més
llenguatge en els mitjans de comunicació: 1,80 punts.
 Certificat de grau superior més correcció de textos: 2,00 punts.

