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BASES DEL  PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS «CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT:  SSCB0209-DINAMITZACIÓ  D’ACTIVITATS  DE  TEMPS  LLIURE
EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL»

PRIMERA. OBJECTE.

Estes bases tenen per objecte regular, de forma específica, el procés de selecció del personal DOCENT (matèria
específica)  necessari  per  al  desenvolupament  del  curs  de  Certificat  de  Professionalitat,  DINAMITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL, amb caràcter d’urgència, per a
esta Mancomunitat. 

Serà d’aplicació al procés de selecció, en tot allò no concretat en estes bases específiques, les Bases Generals per
als processos de personal funcionari interí i contractat laboral temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta
(endavant BGrls I/T), aprovades, previ tractament en la Mesa de Negociació, i en vigor en esta Mancomunitat.
Les Bgrls I/T estan publicades en la pàgina web de l’entitat. Així, com les normes generals de funcionament de
les borses de treball aprovades per la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Estes  bases  estan  redactades  en  atenció  a  l’Ordre  4/2016,  de  26  de  maig,  de  la  Conselleria  d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es determina el
Programa  de  Formació  Professional  per  a  l'Ocupació  per  a  la  realització  d'accions  formatives  dirigides
prioritàriament a persones desocupades i la formació (DOCV Núm. 7796 de 2 de juny de 2016).
 
SEGONA. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL.

Les funcions a desenrotllar, seran o podran ser totes aquelles corresponents genèricament al personal DOCENT
(matèria  especifica)  per  al  desenvolupament  del  curs  de  Certificat  de  Professionalitat:  DINAMITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL.

El personal seleccionat NO formarà part de la plantilla o relació de llocs de treball de la Mancomunitat de la
Ribera Alta, ni de qualsevol altra entitat poguera fer ús de la borsa.

La persona seleccionada percebrà les  retribucions salarials previstes per al Grup A2 o Grup B segons la seua
titulació i d’acord amb el previst en la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’entitat  en vigor.
 
Condicions de prestació del servei:
Grup de classificació: Grup A2 ó Grup B segons titulació.
Període: segons calendari projecte aprovat. 
Jornada: segons projecte aprovat.
Relació: Funcionari/ària interí/na per programa o Contractat laboral temporal per obra o servei determinat.

TERCERA. Requisits dels aspirants.

Les persones aspirants hauran de reunir d’acord al RD 1537/2011, de 31 d’octubre, que regula el certificat de
professionalitat  SSCB0209 les  condicions  següents  segons  disposen  d’acreditació  o  no,  entenent-se  com
acreditació el disposar de la titulació acadèmica requerida en el RD 1537/2011, de 31 d’octubre:

1.ASPIRANTS  AMB  ACREDITACIÓ  (TITULACIÓ  ACADÈMICA  REQUERIDA).  Estos  aspirants
hauran de reunir els següents 3 requisits:
1) Estar en possessió de qualsevol de les següents titulacions, :

 Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
 Diplomatura,  enginyeria  tècnica,  arquitectura  tècnica  o  títol  de  grau  corresponent  o  altres  títols

equivalents. 
 Tècnic/a Superior de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat.
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 Certificat de professionalitat de nivell 3 de l’area professional: activitats culturals i recreatives de la
família professional serveis socioculturals i a la comunitat.

En el  cas  de titulacions obtingudes en l'estranger s'estarà en possessió de la credencial  que acrediti  la  seua
homologació. 
En tot cas,  l’equivalència haurà de ser aportada per l’aspirant  mitjançant certificació expedida a l’efecte per
l’Administració competent en cada cas.

2) Acreditar experiència professional d’1 any, en l'àmbit de la unitat de competència. En concret com a: 

 Monitor/a d’educació i temps lliure

 Monitor/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil

 Monitor/a  de  campaments,  albergs  de  joventut,  de  cases  de  colònies,  de  granjes-escoles,  d’aules  i
escoles de natura.

 Monitor/a d’activitats en el marc escolar.

3)  Complir  amb  el  requisit  de  capacitació  de  competència  docent  d'acord  al  RD 189/2013 i  la  Disposició
Transitòria del mateix i amb la resta de condicions fixades a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

2. ASPIRANTS SENSE ACREDITACIÓ (TITULACIÓ ACADÈMICA REQUERIDA).  Estos  aspirants
hauran de reunir els següents 2 requisits:

1) Acreditar experiència professional de 3 anys, en l'àmbit de la unitat de competència. En concret com a:

 Monitor/a d’educació i temps lliure

 Monitor/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil

 Monitor/a  de  campaments,  albergs  de  joventut,  de  cases  de  colònies,  de  granjes-escoles,  d’aules  i
escoles de natura.

 Monitor/a d’activitats en el marc escolar.

2) Complir amb el requisit de capacitació de competència docent d'acord a RD 189/2013 i disposició transitòria
del mateix i amb la resta de condicions fixades a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

QUARTA. Publicitat de la convocatòria. Sol·licituds i termini. Documentació. 

4.1.  Publicitat: Estes  bases  s’anunciaran  en  el  tauler  d’edictes  i  la  pàgina  web  de  la  Mancomunitat
(www.manra.org). A més, se sol·licitarà oferta genèrica al Centre Servef d’Alzira.

4.2. Sol·licituds i termini: 
Els aspirants hauran de presentar sol·licitud de participació en el procés selectiu, en la qual hauran de manifestar
que reuneixen tots els requisits, en el termini de 7 dies hàbils comptadors des del dia següent a  la publicació de
les bases en el tauler d’edictes i la pàgina web de la Mancomunitat. S’adjunta model de sol·licitud (declaració
responsable).

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el Registre General de la Mancomunitat (C/ Del Taronger, nº 116
d’Alzira)  en  horari  de  9  a  14  hores,  a  través  de  la  seu  electrònica  de  la  Mancomunitat  de  la  Ribera  Alta
https://manra.sedipualba.es/ mitjançant instància general  o per qualsevol dels procediments establerts en l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En cas que la presentació de la sol·licitud es realitze en sede externa a esta Mancomunitat caldrà la remissió de la
documentació  dins  d’eixe  dia  (inclosa  la  sol·licitud  amb  el  segell  d’entrada  i  data)  al  correu  electrònic:
info@manra.org.

https://manra.sedipualba.es/
http://www.manra.org/
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4.3. Documentació: 
Per a  poder participar  en el  procés  selectiu  els/les  interessats/des  hauran  de presentar  per  registre  d'entrada
d'aquesta Mancomunitat, i dins del termini atorgat a l'efecte, documentació acreditativa dels mèrits objecte de
valoració en el present procés selectiu, no admetent-se altres mèrits aportats amb posterioritat a la finalització del
termini:

 Declaració responsable (s’adjunta model).

 DNI del/de l’aspirant.

 Còpia de la titulació acadèmica exigida, així com qualsevol document acreditatiu del qualsevol altre
requisit específic indicatiu de la convocatòria.

 Currículum vitae.

 Tots els documents que es pretenguen fer valdre per al concurs de mèrits(no esmenable).

 Els contractes de treball no es valoraran si no van acompanyats de la corresponent vida laboral emesa
per la Tresoreria de la Seguretat Social o certificats d'empresa.
* No se confrontaran els documents en el moment de presentació de sol·licitud de participació en el
present procés, si no que sols es deurà confrontar els documents de l'aspirant seleccionat quan finalitze
el procés, i amb caràcter previ a l'inici de la prestació de servei.

 Capacitació de competència docent d'acord a RD 189/2013 i disposició transitòria del mateix.

 NO es sol·licitarà pagament de taxa ja que es tracta d’un programa subvencionat per la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius. Comerç i Treball. 

CINQUENA. Procés selectiu. Concurs de mèrits i Entrevista

El procés selectiu al que es refereixen les presents bases contarà de 2 fases:

La primera fase  estarà  destinada  a la valoració  dels  mèrits  dels/de les candidats/es  per  part  de la comissió
avaluadora.

La Comissió de baremació alçarà acta de la fase curricular, la qual serà exposada en la web de la Mancomunitat:
www.manra.org, així com en el tauler d’anuncis de la Mancomunitat, i en la qual constarà dia i hora per a la
realització de la fase d’entrevista, sense perjudici de que els candidats/tes puguen ser convocats per altres mitjos.

La  segon  fase  estarà  destinada  a  una  entrevista  personal  amb  els  candidats/es.  Igualment,  la  Comissió
Avaluadora alçarà acta del resultat de la segona fase.

5.1. FASE DE CONCURS màxim 13,5 punts
Es valorarà:
5.1.1.Experiència Laboral: màxim 7 punts
Es valorarà fins un màxim de 7 punts en funció del temps treballat  en igual o similar categoria,  mitjançant
contracte  de  treball  degudament  acreditat  (entenent-se  per  este  extrem  que  s'aportarà  còpia  degudament
compulsada dels contractes amb la vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social, o en el seu cas,
certificació de serveis prestats emès per el Secretari de l'Administració).
En el supòsit d'autònoms es deuran aportar els documents acreditatius d'alta i baixa en el RETA, així com la
certificació de períodes i epígraf de l'activitat en alta emesa per l'organisme competent.
En cas d'experiència laboral adquirida en qualsevol país de la Unió Europea, s'aportaran  els documents legals
justificatius de l'experiència en el país d'origen.

Este apartat es valorarà segons la següent escala:
a/ Experiència laboral DOCENT-----0.2  PUNTS per mes complet de treball.
b/ Experiència professional en matèria curs -----0,1 punts per mes complert de treball.

http://www.manra.org/
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5.1.2.Formació: màxim 3 punts 
Es  valorarà  fins  un  màxim de  3  punts  la  realització  de  cursos  de  formació  ocupacional  de  la  Conselleria
d'Economia, Industria, Turisme i Ocupació o SEPE/SERVEF relacionats amb la convocatòria, això com altres
emesos per l'IVAP, organisme oficial, col·legis professionals o homologats, d'acord amb la següent escala.
a/ Duració del curs de 100 o més hores-----1 punt
b/ Duració del curs de 75 a 99 hores---------0.75 punts
c/ Duració del curs de 50 a 74 hores---------0.50 punts
d/ Duració del curs de 25 a 49 hores---------0.25 punts
e/ Duració del curs de 15 a 24 hores---------0,10 punts

5.1.3. Coneixement de valencià: màxim 1,75 punts
Es  valorarà  el  major  nivell  que  es  dispose  d'acord  amb  els  títols  establerts  per  la  Junta  Qualificadora  de
Coneixements de Valencià o el seu equivalent amb el certificat de nivell d'Escola Oficial d'Idiomes a raó de:

EOI NIVELL PUNTUACIÓ
A2 NIVELL ORAL 0,4
B1 NIVELL ELEM 0,9
C1 NIVELL MITJÀ 1,3
C2 NIVELL SUPERIOR 1,75

5.1.4. Coneixement d'Idiomes Comunitaris: màxim 1,75 punts
Es valoraran  d'acord  al  Marc Europeu Comú de referència  per  a  les  llegues,  acreditats  per  l'Escola Oficial
d'Idiomes o per les institucions recollides en el Decret 61/2013 de 17 de maig del Consell a raó de:

NIVELL PUNTUACIÓ
NIVELL A1 0.2
NIVELL A2 0,4
NIVELL B1 0,6
NIVELL B2 0,8
NIVELL C1 1,30
NIVELL C2 1,75

El Tribunal una vegada tancat el termini, verificarà el compliment dels requisits dels aspirants per a participar en
esta convocatòria, i valorarà els mèrits presentats pels candidats admesos al procés.
Una vegada finalitzada la baremació de les mateixes, es publicarà per la Mancomunitat de la Ribera Alta anunci
en el tauler d’edictes i la pàgina web de l’entitat, en aquesta es comunicarà dia i hora per a la realització de la
fase d'entrevista.

5.2. FASE D’ENTREVISTA. màxim 3 punts.
Es mantindrà una entrevista (tancada i comú per a tots els/les aspirants) en la que es valorarà la major adequació
del perfil dels candidats als mòduls del certificat de professionalitat, la experiència docent així com l’interès de
realització del curs, i demés circumstàncies anàlogues.
Esta entrevista es valorarà de 0 a 3 punts.

SISENA. QUALIFICACIÓ I INCIDÈNCIES

QUALIFICACIÓ

L'ordre  de  qualificació  definitiva  del  procediment  selectiu,  serà  la  suma  de  les  puntuacions  obtingudes  en
cadascun dels mèrits degudament justificats de que consta en el corresponent Barem, i en la entrevista curricular.
El Tribunal alçarà acta i es publicarà en el Tauler d'anuncis de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
L'aspirant seleccionat serà aquell/a que obtinga la puntuació més elevada resultant de la suma de les puntuacions
obtingudes en les dues fases de les proves de selecció.
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En cas  d'empat  serà  seleccionat  l'aspirant  que haja obtingut  la  puntuació més alta  en  la  fase  curricular.  Si
persistira l'empat es dirimirà a favor del que haja obtingut major puntuació en l'apartat d'experiència professional
i en el cas de que continue es decidirà a favor d'aquell que tinga major puntuació en l'apartat de situació de
desocupació.

INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS
Les reclamacions o incidències que es pogueren presentar no interrompran el procés selectiu.

HUITENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades facilitades passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de la Mancomunitat de la Ribera
Alta, per a l’exercici de les sues funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, de conformitat amb la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els participants podran exercir els seus drets
d’accés, rectificació cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada en le registre de la Mancomunitat de
la Ribera Alta.

---------------------------------------- // ----------------------------------------
DILIGÈNCIA. Per a fer constar que estes bases foren aprovades per Decret de la Presidència de data 

I perquè conste signe esta diligència, en Alzira.

El secretari de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

J. Lluís Blanco Vega


