
BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
FINS A CINC MONITORS/MONITORES DE NATACIÓ PER A LA TEMPORADA D’ESTIU AL 
POLIESPORTIU MUNICIPAL.

1. OBJECTE I PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA.
 L’objecte de la present convocatòria és la contractació, per a la temporada d’estiu al 

Poliesportiu  Municipal,  de  fins  a  5 MONITORS/ORES DE NATACIÓ,  amb caràcter  laboral 
temporal i temps parcial, mitjançant concurs de mèrits.

El nombre de persones a contractar, fins un màxim de 5, serà en funció de la quantitats 
d’inscripcions en les respectives modalitats o de les necessitats del servei.

La classificació professional  que correspon a estos llocs de treball  es l’equivalent  al 
grup/subgrup C1.
Les retribucions brutes mensuals que percebran  les persones contractades seran de 763,77 
euros. La jornada laboral setmanal serà de 25 hores (5 hores diàries), de dilluns a divendres, 
podent-se realitzar la jornada de treball tant de matí com de vesprada.

Les  presents  bases  es  publicaran  íntegres,  una  vegada  aprovades  per  l’Alcaldia 
Presidència d’esta Corporació, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

La convocatòria es farà pública en la web municipal  www.ontinyent.es (apartat Gestió 
Administrativa  -Recursos  Humans  –  Processos  Selectius),  en  el  tauler  d’anuncis  de 
l’Ajuntament, i als diaris mitjans de comunicació local.

Els  successius  anuncis  relatius  a  les  proves  de  selecció  es  realitzaran  al  tauler 
d’anuncis  i  en  la  web  de  l’Ajuntament.  No  caldrà  fer  notificacions  o  avisos  individuals  als 
opositors sobre el desenvolupament de les proves.

2. CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS.
Per a ser admesos/es a la realització de les proves selectives, les persones aspirants 

hauran de reunir  els  requisits  següents en la  data de finalització  del  termini  d’admissió  de 
sol·licituds:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, o ser ciutadà o ciutadana d’un país membre de la 
Unió  Europea  o  d’aquells  països  als  quals  s’aplique  la  lliure  circulació  de 
treballadors/es, en els termes previstos en la Llei estatal que regula la matèria.

b) Tenir complits 16 anys.
c) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic o el seu equivalent.
d) Estar en possessió del títol de professor de natació, entrenador, entrenador auxiliar,  

monitor,  socorrista  aquàtic  o  tenir  aprovada  l'assignatura  de  natació  en  l’Institut  
Nacional d’Educació Física, o tenir complides les condicions per obtenir-lo en la data 
que finalitze el termini de presentació d’instàncies.

e) Tenir capacitat funcional per a l’exercici de les funcions corresponents.
f) No  haver  estat  separat/da,  mitjançant  expedient  disciplinari,  del  servei  a 

l’Administració de l’Estat,  a les Comunitats Autònomes o Entitats Locals,  ni estar 
inhabilitat/da  per  a  l’exercici  de  funcions  públiques.  Les  persones  aspirants,  la 
nacionalitat  de  les  quals  no siga l’espanyola,  han d’acreditar  igualment  no estar 
inhabilitats ni sotmeses a sanció disciplinària que impedesca en el seu Estat, l’accés 
a la Funció Pública.

3. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I DE DOCUMENTACIÓ ANNEXA.
Les  instàncies  sol·licitant  prendre  part  en  la  present  convocatòria  s’adreçaran  a 

l’Alcaldia  -  Presidència  de  l’Ajuntament,  s’ajustaran  al  model  d’instància  que  figura  com a 
annex I, i es presentaran en el Registre General o en la forma prevista en la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini de 
presentació és de 10 dies naturals a partir del dia següent del de la convocatòria.

A la instància s'acompanyarà:
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- En sobre tancat   que podrà ser lacrat, els mèrits que s’al·leguen, els quals han de 
ser originals o fotocòpies confrontades, per tal de valorar-los en la fase de concurs, 
juntament amb un índex dels documents que conté. 

- Fora del sobre  ,  junt a a la instància: fotocòpia del document d’identitat i còpia del 
requisit exigit a l’apartat d) de la base segona.

4. ADMISIÓ D’ASPIRANTS.
Per  a  ser  admesos/es  al  procés  selectiu,  serà  suficient  que  les  persones  aspirants 

manifesten en la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen 
en estes bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies i que 
presenten els documents indicats a la base anterior.

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, mitjançant resolució de l’Alcaldia o de la 
Regidoria delegada s’aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es farà 
pública en el Tauler d’anuncis d’este Ajuntament, i es concedirà un termini de tres dies hàbils 
per  tal  d’esmenar  les  errades.  No obstant  això,  les  errades de fet  es  podran esmenar  en 
qualsevol moment, d’ofici o a petició de l’interessat/da. Transcorregut este termini sense que es 
formule cap reclamació a la llista provisonal, esta s’entendrà com definitiva.

L’Alcaldia resoldrà les reclamacions que es presenten i elevarà a definitives les llistes 
d’admesos i exclosos mitjançant resolució que es publicarà igualment en el Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament.  Esta publicació servirà de notificació a l’efecte d’impugnacions i recursos. En la 
mateixa resolució de la llista definitiva s’indicarà  la data, el lloc i l’hora de l’inici de la valoració 
dels mèrits.

5. TRIBUNAL QUALIFICADOR.
El Tribunal qualificador estarà format pels següents membres, tots ells amb veu i vot:
President:  El  Cap  del  Servei  respectiu  o  un  funcionari  amb  habilitació  de  caràcter 

estatal.
Secretari: El de la Corporació o altre funcionari designat per l’Alcaldia.
Vocals:
- El Cap del Servei de Personal o un altre funcionari designat per la Presidència de la 

Corporació.
- Dos persones tècniques designades per la Presidència de la Corporació.

La designació dels membres del Tribunal inclourà la dels seus respectius suplents, i es 
farà  pública  junt  a  la  llista  de  persones  admeses  i  excloses  en  el  tauler  d’anuncis  de 
l’Ajuntament.

Els membres del tribunal han de ser funcionaris de carrera i ostentar un lloc de treball 
d’un subgrup igual o superior al que es convoca.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels 
seus membres, titulars o suplents.

Per  al  millor  compliment  de  la  seua  missió,  el  Tribunal  podrà  sol·licitar  i  obtenir 
l’assessorament d’especialistes en aquelles proves en què ho estime necessari o convenient, 
els  quals  es  limitaran  a  l’exercici  de  les  respectives  especialitats  i  col·laboraran  amb  els 
tribunals basant-se exclusivament en estes. Els assessors seran nomenats per l’Alcaldia o la 
Regidoria  Delegada  i  este  nomenament  es  publicarà  únicament  en  el  tauler  d’anuncis  de 
l’Ajuntament als efectes de les causes d’abstenció i/o recusació.

Els  membres  del  Tribunal  podran  abstenir-se  o  ser  recusats,  quan  es  donen  les 
circumstàncies previstes legalment.

6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.
Fase de concurs. No es valorarà cap mèrit que no s’aporte juntament amb la sol·licitud 

de participació en el  procés selectiu.
Els mèrits a valorar seran els següents:
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a) Titulacions.  No es valoraran com a mèrit  aquelles titulacions que figuren com a 
requisit per a la provisió del lloc de treball i sols es valoraran les titulacions més altes 
segons l’ordre que s’indica amb el barem següent i un màxim de 4 punts:

- Batxiller i tècnic o equivalent 1,5 punts
- Tècnic Grau Superior 2,0 punts
- Grau universitari o Diplomat o equivalent 2,5 punts
- Dos o mes graus o diplomatures (per cadascuna d’elles
 a partir de la segona) 0,5 punts
- Grau universitari amb master o Llicenciat
 o equivalent            3,0 punts
- Dos o més graus amb master o llicenciatures
 (per cadascuna d’elles a partir de la segona) 1 punt
- Doctor 4,0 punts.

A més es valorarà amb 0.5 punts per cada MASTER oficial acreditat i que no haja sigut 
valorat en els apartats anteriors.

b)  Coneixements  de  Valencià  acreditats  mitjançant  certificació  oficial  de  la  Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, d’acord amb el barem següent:

- Certificat de grau oral 0,5 punts
- Certificat de grau elemental 1 punt
- Certificat de grau mitjà                   1,5 punts
- Certificat de grau superior 2,0 punts

A més d’estes puntuacions s’afegirà 0,5 punts pel nivell de llenguatge administratiu valencià.
La puntuació màxima a obtenir en este apartat és de 2,5 punts. Sols es valorarà el nivell més 
alt acreditat.

c) Experiència. 
Experiència. (màxim 5 punts)

- Per serveis prestats com a monitor/a a piscines d’ús públic, les dimensions de les 
quals siguen almenys de 50 x 22 metres de làmina d’aigua, a raó de 0,20 punts per 
mes efectiu de treball a jornada completa i proporcional al percentatge de la jornada 
real.

- Per serveis prestats com a monitor/a a piscines d’ús públic les dimensions de les 
quals siguen inferiors a les indicades en el punt anterior, a raó de 0,10 punts per 
mes efectiu de treball a jornada completa i proporcional al percentatge de jornada 
real.

L’acreditació de l’experiència ha de fer constar el temps de dedicació (jornada completa, 
mitja jornada, etc),  la data d’inici i finalització de la prestació del servei i el tipus de servei 
prestat així com les dimensions dels vasos on s’haja treballat. En el supòsit que no s’acrediten 
les  dimensions  del  vaso de la  piscina,  els  serveis  seran  valorats  com a temps  treballat  a 
l’apartat segon de l’experiència (0,10 punts per mes treballat)..

  L’acreditació en empresa privada ha de fer-se amb vida laboral actualitzada més còpia 
del contracte laboral o certificat d’empresa. No es tindrà en compte la vida laboral si d’este 
document, per sí sols, no es pot deduir el tipus o especialitat del treball realitzat. Els treballs per 
a l’administració pública cal justificar-los amb una certificació de dita entitat.

7. RELACIÓ D’APROVATS.
Una vegada baremats el mèrits, el Tribunal publicarà la llista d’aspirants per ordre de 

puntuació i es concedirà un termini de tres dies hàbils perquè formulen les reclamacions i les 
esmenes que estimen pertinents en relació amb la baremació.
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Una  vegada  resoltes  les  possibles  al·legacions  i  esmenes,  el  Tribunal  dictarà  la 
resolució que fixarà la relació definitiva d’aspirants per ordre de puntuació, amb la corresponent 
proposta de contractació.

La  contractacio  de  les  persones  necessaries  es  realitzarà  sempre  per  l’ordre  de 
puntuació final.

En el supòsit que no es presente cap al·legació a la relació provisional d'aspirants per 
ordre de puntuació, esta s'entendrà com definitiva.

En el supòsit que es produïsquen empats en les puntuacions es resoldran de la manera 
següent: 

a) tindrà  preferència  la  persona  que  haja  obtés  més  puntuació  a  l'apartat  "c) 
Experiència" de la fase de concurs de mèrits.

b) Si continua l'empat tindrà preferència la persona que tinga més puntuació a l'apartat 
"b) Coneixements de valencià" del concurs de mèrits. 

c) Si encara continua l'empat este es dirimirà a favor de la persona aspirants que haja 
obtés més punts en l'apartat "a) Titulacions" del concurs de mèrits.

d) Per últim, i el supòsit que persistixca l'empat, este es dirimirà per ordre alfabètic del 
primer cognom dels aspirants empatats. L'ordre començarà per la lletra per la qual 
actuen  les  persones  aspirants  en  aquelles  proves  que  no  puguen  realitzar-se 
conjuntament, en la totalitat de processos selectius que se celebren durant este any.

 
8. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.
Els aspirants proposats pel Tribunal hauran de presentar en l’Ajuntament, en el termini 

de 3 dies hàbils des que es publiquen els resultats definitius, els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i els requisits exigits en estes bases:

-  Certificat mèdic oficial que acredite la capacitat funcional per a este lloc de treball.
- Certificat de naixement expedit pel Registre Civil corresponent o fotocòpia del DNI 

confrontada.
- Original  o  fotocòpia  confrontada  del  títol  acadèmic  exigible  d’acord  amb  la 

convocatòria.
- Declaració de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a 

qualsevol administració o ocupació pública, així com no estar inhabilitat penalment 
per a l’exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que dins del termini indicat, i llevat dels casos de força major, no presenten 
la  documentació,  no  podran  ser  contractats,  i  s’anul·laran  totes  les  seues  actuacions,  i  la 
nul·litat subsegüent dels actes del Tribunal respecte d’este, sense perjudici de la responsabilitat 
en què pogueren incórrer, si escau. En el supòsit que l’aspirant siga exclòs per no presentar la 
documentació requerida, o per falsedat d’esta, el Tribunal podrà proposar la inclusió en la llista 
d’admesos del mateix nombre d’exclosos per les referides causes.

Prèviament  a  la  contractació  dels  aspirants  proposats,  estos  hauran  de  formular 
declaració jurada de no trobar-se en cap cas d’incompatibilitat o incapacitat.

9. INCIDÈNCIES.
El Tribunal podrà resoldre els dubtes que es presenten, interpretar estes bases i adoptar 

els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE.

La realització de les proves selectives se subjectarà en tot allò que no estiga expressament 
previst  en  les  presents  bases,  al  que  disposen  les  disposicions  següents:

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).

Departament de Personal i Modernització               Departament de Personal i Modernització               Bases de procés selectiuBases de procés selectiu Full Full 4 de  de 6



- Els preceptes bàsics vigents continguts en la Llei 30/1984 de 2 d'agost, de Mesures 
per a la Reforma de la Funció Pública.

- Els preceptes bàsics vigents continguts en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, i en el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local.

- Estatut dels Treballadors, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Les  restants  disposicions  normatives  que  resulten  aplicables  a  la  matèria  i/o 
aquelles que substituïsquen o desenvolupen les normes anteriorment assenyalades.

11. RECURSOS
Contra  l’acte  d’aprovació  d’estes  bases,  que  esgota  la  via  administrativa,  podrà 

interposar-se recurs potestatiu de reposició davant  l’Alcaldia Presidència,  en el  termini  d’un 
mes o recurs contenciós  administratiu,  en el  termini  de dos mesos,  davant  el  Jutjat  d’esta 
jurisdicció de València, de conformitat amb el que es disposa en l’article 123 de la Llei 39/2015, 
d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les  Administracions  Públiques  i  en 
l’article  8  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  Reguladora  de  la  Jurisdicció  Contenciosa 
Administrativa.  En  ambdós  casos  el  termini  es  computarà  des  del  dia  següent  al  de  la 
publicació d’estes bases. També es podran interposar altres recursos que resulten procedents.

DILIGÈNCIA:  Per  a  fer  constar  que  estes  bases  amb  els  seus  annexes  han  sigut  
aprovades pel Decret núm. 1086/2017, de 21 d'abril de la Regidoria delegada de Govern Obert,  
Transparència i Governació.
Secretaria,
Rafael Hernandez Domingo
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Annex I

Sol·licitud de participació en processos selectius
DADES PERSONALS

Cognoms: Nom: NIF:

Data naixement: Localitat: CP País: Nacionalitat:

DOMICILI ACTUAL
Carrer, avinguda, plaça i núm.

Població CP

Província País

Telèfons de contacte amb prefix: Correu electrònic:

DADES DEL PROCÉS SELECTIU

MONITOR/A  NATACIÓ 2017 Forma d'accés:   Concurs de mèrits

La persona que firma este document DECLARA 
que reuneix totes i cadascuna de les condicions 
exigides en la base segona de la convocatòria i 
es compromet a aportar, quan siga requerit/ida, 
els documents que ho acrediten.

Ontinyent a  ____ de/d'________ de 2017
Firma,

Signat: _________________________

Espai reservat per a l'administració:
θ es presenta dins del termini
θ es  demana  s’incorpore  pel  Departament  de  Personal  la 

certificació de temps de serveis
θ s'adverteixen les irregularitats següents:

Segell i data del registre:

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT

PROTECCIÓ DE DADES. LES DADES FACILITADES S’INCLOURAN EN UN  FITXER DE TITULARITAT MUNICIPAL, LA FINALITAT DEL QUAL ÉS TENIR CONSTÀNCIA DELS DOCUMENTS QUE  S’INCORPOREN AL  
REGISTRE GENERAL D’ENTRADA. SI NO COMUNIQUEU LES DADES SOL·LICITADES POTSER EL VOSTRE ESCRIT NO SIGA ADMÉS. AIXÍ MATEIX US INFORMEM QUE LES VOSTRES DADES  ES  CEDIRAN ALS 
ORGANSISMES PÚBLICS QUE HAGEN DE GESTIONAR LA SOL·LICITUD, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL.  PODEU EXERCITAR  ELS VOSTRES  DRETS D’ACCÉS,  RECTIFICACIÓ,  CANCEL·LACIÓ  I  ,  SI   ÉS  EL  CAS,   D’OPOSICIÓ,  TOT  PRESENTANT  EN ESTE  AJUNTAMENT  UNA  SOL·LICITUD  
ACOMPANYADA  DE LA FOTOCÒPIA DEL VOSTRE DNI/NIF/PASSAPORT. 

Departament de Personal i Modernització               Departament de Personal i Modernització               Bases de procés selectiuBases de procés selectiu Full Full 6 de  de 6


	Sol·licitud de participació en processos selectius

