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"BASES REGULADORES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE 
TREBALL TEMPORAL QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ LABORAL 
TEMPORAL DE MONITORS/ES DE TEMPS LLIURE PER A ACTIVITATS 
SOCIEDUCATIVAS DURANT L'ANY 2016” 

 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. 
Les presents bases tenen com a objecte determinar els requisits, modalitat de 
selecció i mèrits que s'apliquen per a la selecció de MONITORS amb motiu de 
l'execució d'activitats socioeducatives i socioculturals, organitzades per 
l'Ajuntament de Favara amb vista a la seua contractació laboral temporal 
coincident amb el període de duració dels diversos tallers i activitats socioculturals 
que s'organitzen durant l'any. 
La duració del contracte i la jornada coincidirà amb el temps de duració dels 
tallers que es programen i per als quals es requerisca la contractació de 
monitors/es. 
 
Les retribucions seran les marcades en el conveni laboral vigent en el moment 
d'exercir les tasques (Conveni col·lectiu del sector socioeducatiu, i animador 
sociocultural, BOE 168 de juliol de 2015) 
 
 
2.- REQUISITS DELS ASPIRANTS. 
a).- Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels Estats membres de la 
Unió Europea, o d'aquells Estats que, en virtut de Tractats Internacionals 
celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació 
de treballadors, tot això en els termes que preveu l’article 57 de la Llei 7/2007, de 
12 d'abril. 
b).- Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació 
forçosa. 
c).- Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques. 
d).- No tindre antecedents penals tal com determina l'article 13 apartat 5 de la Llei 
Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per 
la Llei 26/2015, de 28 de juny. 
e).- Serà requisit necessari estar en possessió de la següent formació:  
- Primer curs de Diplomatura en Magisteri, Grau d' Educació Social o Grau 
d'Infantil o Primària (Qualsevol especialitat) o Títol de Monitor de Temps Lliure. 

Les condicions per a ser admés a la selecció, hauran de reunir-se en el 
moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

 
 
3.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 
3.1 Els que desitgen prendre part en la constitució de la borsa hauran d'omplir la 
sol·licitud que figura com a model en l'annex I i que els serà facilitada en les 
oficines municipals i en l'adreça d'internet http:/www.favara.es. 
3.2 Les sol·licituds seran dirigides a l'Alcaldia - Presidència de l'Ajuntament de 
Favara (Plaça Sant Antoni, núm. 1 46614). 
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3.3. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats 
a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Tauler d'Edictes de 
l'Ajuntament la qual es donarà publicitat a través de ban i publicació en la pàgina 
web municipal. 
Les sol·licituds es presentaran pels interessats en el Registre general d'Entrada 
de Documents d'este Ajuntament. 
3.4. L'aspirant, en l'ompliment de la seua sol·licitud, han de lliurar : 

3.4.1. Fotocòpia del DNI. 
3.4.2. Fotocòpia simple de la documentació acreditativa d'estar en 

possessió de la titulació exigida. 
3.4.3. Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits objecte de 

baremació d'acord amb el punt 6é. 
3.4.4. Certificat d’antecedents penals. 
 

 
4.- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS 
Els aspirants queden vinculats a les dades que hagen fet constar en les seues 
sol·licituds. Per a ser admesos bastarà amb que manifesten en les seues 
instàncies que reunixen totes i cada una de les condicions exigides en estes 
bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, i 
que hagen sigut presentades en termini. 
 
 
5. COMISSIÓ DE BAREMACIÓ. 
La Comissió de baremació es constituirà de la forma següent: 
- Presidenta: La Secretària de la Corporació. 
- Vocal: La Pedagoga del Gabinet Psicopedagògic municipal. 
- Secretari: Un Funcionari de l'Ajuntament 
L'abstenció i recusació de les/els membres de la Comissió de baremació 
s'ajustarà al que prevenen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
L'actuació de la Comissió s'ajustarà estrictament a les Bases de la convocatòria; 
no obstant això, la Comissió resoldrà els dubtes que sorgisquen respecte a la 
seua aplicació i podrà adoptar els acords que corresponguen en aquells supòsits 
que no estiguen previstos en les Bases. 
 
 
6. BAREM DE MÈRITS. 
6.1.- Titulacions Relacionades 
- Curs de monitor de temps lliure: 3 punts. 
- Cicle Formatiu de Grau Superior relacionat amb l'especialitat: EducacióInfantil, 
Conducció d'activitat físiques i esportives, Animació, Jocs i Entorns educatius i 
Animació Sociocultural: 5 punts.  
- Cicle Formatiu de Grau Mitjà relacionat amb l'especialitat: Educació Infantil, 
Conducció d'activitats esportives al medi natural  o Animació Sociocultural: 3 
punts. 
La puntuació del cicles formatius no són acumulables, sols puntuarà la titulació de 
major nivell acadèmic. 

http://legislacion.derecho.com/ley-30-1992-de-regimen-juridico-de-las-administraciones-publicas-y-del-procedimiento-administrativo-comun�
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- Diplomatura en Magisteri, Grau d' Infantil o Primària, Grau d'Educació Social, 
Llicenciatura/Grau de Psicologia, per cada curs: 5 punts. 
- Grau/Llicenciatura en Ciències de l’educació física i l’esport: 3 punts 
- Màster relacionat amb l'especialitat: 5 punts 
 
 
 
6.2.- Titulacions NO relacionades 
- Cicle Formatiu de Grau Mitjà no relacionat amb l'especialitat: 0.25 punts. 
- Cicle Formatiu de Grau Superior no relacionat amb l'especialitat: 0.50 punts 
La puntuació dels cicles formatius no son acumulables, sols puntuarà la titulació 
de major nivell acadèmic. 
- Grau, Diplomatura o Llicenciatura, en estudis no relacionats en educació infantil i 
primària, per cada curs: 0.5 punt 
- Màster no relacionat en Educació Primària o Infantil, Educació Social o 
Psicologia: 1 punt 
- Curs de primers auixlis: 2 punts 
Tots els cursos han d’estar acreditats per centres o Organismes oficials. 
 
 
6.3.- Cursos 
- Cursos d'especialització i perfeccionament relacionats amb els continguts de 
l'Escola de Temps lliure o que estiguen relacionats amb les necessitats de 
l'Escola de temps lliure degudament acreditats per Centres o Organismes Oficials: 

 
- De 10 a 25 hores:   0.5 per curs. 
- De 26 a 50 hores:   1 per curs. 
- De 51 a 100 hores: 1.5 per curs. 
- Més de 100 hores:  2 punts per curs. 
 

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 6 punts. 
 
 
 

6.4.- Coneiximent del valencià 
- Títol expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià: 

 
- Oral:           1 punts 
- Elemental:  2 punts 
- Mitjà:          3 punts 
- Superior:    4 punts 
 

La puntuació de coneixement de valencià no es acumulable, sols puntuarà la 
titulació de major nivell acadèmic. 
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6.5.- Altres idiomes 
- Títol d' expedit per l' Escola Oficial d'idiomes: 

 
- Certificat Nivell A2: 1 punt  
- Certificat Nivell B1: 2 punts  
- Certificat Nivell B2: 3 punts  
- Certificat Nivell C1: 4 punts  
- Certificat Nivell C2: 5 punts  
 

La puntuació dels certificats de diferents idiomes seran acumulables. 
 
La puntuació del certificats d’un mateix idioma no és acumulable, sols puntuarà el 
certificat de major nivell acadèmic. 
- Curs de Capacitació (valencià / francés / anglés): 2 punts 
- Mestre de Valencià: 3 punts 
 
 
 
6.6. - Experiència professional 
- Experiència de treball en Escoles d'Estiu o com a monitor o educador en 
activitats de característiques paregudes (Monitor/a en activitats extraescolars, 
monitor/a de menjador, monitor/a de campament, monitor de natació): Es valorarà 
a raó de 0.03 punts per dia treballat. 
- Experiència de treball com a docent en centres d'educació infantil i primària. Es 
valorarà a raó de 0.05 punts per dia treballat. 
- Experiència de treball com a educador/a social en àmbits relacionats en 
l'educació de menors. Es valorarà a raó de 0.05 punts per cada dia treballat. 
- Experiència de treball com a psicòleg/a, pedagog/a o psicopedagog en àmbits 
relacionats en l'educació de menors. Es valorarà a raó de 0.05 punts per cada dia  
treballat. 
Per a poder-se valorar esta experiència s'haurà de presentar els contractes de 
treball junt el document de la vida laboral o si és el cas certificació dels servicis 
prestats, emesa per l'Administració. 
 
 
 
6.7.- Discapacitat 

 
GRAU DISCAPACITAT PUNTS 

>= al 33% i< al 65% 1 
>= al 65% 2 

L’aspirant ha de tindre la capacitat funcional per a exercir les tasques objecte del 
contracte. 
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6.8.- Empats.  
Els casos d'empat que es produïsquen es dirimiran de la manera següent: caldrà 
ajustar-se, en primer lloc, a la major puntuació obtinguda en l'apartat 1r del barem, 
i si encara persistira, es resoldrà per orde alfabètic del primer cognom dels 
aspirants empatats. 
 
 
7. CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL. 
Conclosa la baremació, la Comissió exposarà en el tauler d'edictes municipal i en 
la pàgina Web les llistes provisionals d'aspirants amb la puntuació obtinguda en el 
concurs, desglossada en els distints apartats del barem, concedint-los un termini 
de 3 dies hàbils perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents en 
relació amb la baremació. 
Resoltes les possibles reclamacions, el Tribunal, elaborarà proposta de Borsa que 
s'elevarà a l'Alcaldia, òrgan competent per a procedir a la seua aprovació. 
Aprovada la borsa, es publicarà en el tauler d'edictes municipal i en la pàgina Web 
les llistes definitives amb la puntuació obtinguda en el concurs, desglossada en 
els distints apartats del barem, servint la dita publicació de notificació als 
interessats. 
L'Alcaldia serà l'òrgan competent per a procedir a la contractació de personal per 
rigorós orde de puntuació, per a la prestació dels servicis relacionats amb la 
convocatòria, ajustant-se el contracte a la temporalitat dels mateixos. 
La crida als aspirants  s'iniciarà sempre per orde, i començant pel que ocupe el 
primer lloc de la borsa. En el cas que l'aspirant per torn renuncie, no podrà ser 
cridat novament fins que torne a correspondre-li el torn en haver esgotat tota la 
borsa, llevat que acredite la impossibilitat d'incorporar-se en eixe moment per 
baixa mèdica, i en este cas, conservarà el seu lloc en la borsa. 
 
 
 
8. PUBLICITAT 
Les presents Bases es publicaran íntegrament en el tauler d'edictes municipal, en 
la pàgina www.favara.es, a fi de donar-li la necessària publicitat per a general 
coneixement dels interessats. 
Els successius actes que requerisquen de publicitat, s'anunciaran en el Tauler 
d'Edictes de l'Ajuntament. 
 
 
9.- VIGÈNCIA DE LA BORSA 
La borsa de monitors mantindrà la seua vigència fins a la constitució d'una nova, 
moment en què es produirà l'extinció automàtica de la precedent. 

 
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que les presents bases van ser aprovades per Junta de 
Govern el dia 26 de febrer de 2016 
 

 
LA SECRETÀRIA.- Fdo. Lourdes Navarro Collado 

 

http://www.favara.es/�

