Basses procediment selecció
Lloc de treball:
treball Monitor/a
Àrea o Servei:
Servei Instal·lacions esportives
Grup professional:
professional Grup 3 nivell 2
PRIMERA- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
1.- La present convocatòria té com a objecte immediat el cobriment temporal
mitjançant contracte de servei determinat de les vacants de monitors per la
programació de les activitats esportives i lúdiques estivals, encarregades per
l’Ajuntament de Benissa a Benissa Impuls pels períodes de Juliol i Agost de 2020,
les quals han estat programades específicament com oferta lúdica esportiva
per la població infantil tenint en compte l’especial situació de pandèmia del
Covid-19. Aquest procediment queda supeditat a la formalització definitiva de
l’encàrrec de l'Ajuntament de Benissa a Benissa Impuls, actualment en
tramitació podent anul·lar-se en el cas en què l'encàrrec municipal no arribara
a substanciar-se.
2.-Aquests llocs de treball seran enquadrats en els pertinents Grups
Professionals inclosos en el Conveni Col•lectiu estatal d’Instal·lacions Esportives i
Gimnasos segons les tasques a realitzar, d’aplicació en el centre de treball de
Benissa Impuls S.A. ubicat en la Costera del Pobil, s/n de 03720-Benissa
G3-N II: monitor multidisciplinar
3.- Les retribucions seran les pròpies del grups professionals abans apuntat i
tot i que cobriment de les vacants seran mitjançant contractes temporals amb
la finalitat de poder realitzar l’esmentada activitat.
4.-Una vegada cobertes les vacants, la resta de persones candidates quedaran
dins d’un llistat que romandrà disponible per oferir qualsevol altra vacant dins
la previsió de l’activitat.
SEGONA. PUBLICITAT
Les presents Bases, llistat de candidats/es admesos/es i exclosos/es, dates de
l’entrevista a realitzar, i tots els anuncis que es deriven de la mateixa, seran
publicades en la web de Benissa Impuls i la de la Piscina Municipal.
Per donar la major publicitat possible a les presents basses també es
presentarà oferta amb els requisits incloses dins d’aquestes al Consorci de
Recuperació Econòmica de la Marina Alta (CREAMA) i les xarxes socials de la
instal·lació i de l’Ajuntament de Benissa.
Als efectes d’allò previst en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normativa
concordant, es fa constar expressament que en la publicació dels anuncis que
continguen dades personals de les persones candidates, se les identificarà
mitjançant el seu nom i cognoms. I en cas de ser necessari, s’hi afegirà quatre
xifres numèriques aleatòries del document d'identitat alternades.
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TERCERA. PERFIL
Referent al lloc de treball, es descriu com a monitor/a que realitze tasques
referents a activitats col·lectives esportives i lúdiques dirigides a població
infantil i adolescent, amb suport musical o sala d’entrenament polivalent.
En tot cas, la distribució final de tasques i horaris serà ajustada segons les
necessitats de l’activitat buscant sempre la millor adequació dels diferents
perfils a les tasques a realitzar.

QUARTA. REQUISITS PER A PARTICIPAR EN LES PROVES
1.-Tenir almenys setze anys d’edat i ser nacional d'un Estat membre de la Unió
Europea. Així mateix, els estrangers podran participar en la convocatòria
havent d'acreditar abans de la contractació que reuneixen les condicions legals
per a ser contractats.
2.-Certificat negatiu d’Inscripció en el Registre Central de Delinqüents Sexuals
del Ministeri de Justícia.
3.-Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals dels
llocs de treball convocats i no trobar-se inhabilitat/a per l’acompliment de les
funcions públiques.
QUINTA. RECEPCIÓ DE CURRICULUMS
1.-Documentació. Sol·licitud al correu electrònic de serveis@benissaimpuls.es
adjuntant per mitjà de fitxer electrònic (pdf) la documentació requerida i
qualsevol altra documentació d’interès.
2.- Termini de recepció de sol·licituds: serà de 3 dies hàbils des de la publicació
de l'anunci de la convocatòria. Durant aquest període les Bases estaran
exposades.

SEXTA. COMISIÓ DE SELECCIÓ
La Comissió estarà composada per:
President: Director Tècnic-Gerent de la companyia
Vocals: Coordinador d’activitat secció esports, coordinadora activitat Piscina
municipal i el cap de serveis de la mercantil municipal i una persona integrant
del Comitè d’Empresa que preste serveis en la instal·lació, en compliment dels
compromisos de participació de la representació legal de les persones
treballadores en l’Empresa.
La Comissió queda facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i
prendre els acords necessaris per a portar a bon fi les proves selectives i el
procés selectiu en tot el no previst en estes Bases.
SÈPTIMA. PROVES SELECTIVES.
El sistema de selecció consistirà en una primera fase de concurs i una fase
d’entrevista posterior. Pel que fa al concurs de mèrits es valorarà el següent:
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 Formació.
.-Formació acadèmica:
3 punts Titulació universitària superior en el camp de ciències de l’activitat.
2 punts Diplomatura universitària de magisteri en el camp d’educació física o
equivalent.
1 punt ADAFE, TAFAD, TSEAS o equivalent.
.-Formació complementària:
Activitats col·lectives (2
2 punts)
punts cursos relacionats amb animació i matèries que
es desenvolupen en grup amb suport musical o en sala polivalent dirigit a la
població infantil. Per cada curs es puntuarà 0,25 punts
 Experiència.
-Experiència prèvia dins la mercantil, 0.20 punts per mes, amb un màxim d’11
punt.
punt
-Experiència prèvia en activitats similars organitzades per l’Ajuntament de
Benissa a través de les seues diferents regidories, que podrà ser afegida a
l’anterior camp d’experiència prèvia dins Benissa Impuls si no coincideix,
puntuant 0.20 punts per mes, amb un màxim de 2 punts.
punts S’haurà d’acreditar
Informe de Vida Laboral i Contractes o Certificat de Serveis Realitzats en cas
de tractar-se d’Administració pública.
-Experiència prèvia en activitats similars als anteriors camps d’experiència
prèvia dins Benissa Impuls si no coincideix, puntuant 0.20 punts per mes, amb
un màxim d’11 punt.
punt S’haurà d’acreditar Informe de Vida Laboral i Contractes o
Certificat de Serveis Realitzats en cas de tractar-se d’Administració pública.
 Altres circumstàncies
.-Circumstàncies d’exclusió social: es valorarà estar vinculat algun programa
d’intervenció de Serveis Socials que s’acreditarà mitjançant el informe dels
serveis socials municipals.
La puntuació d’aquestes circumstàncies es fraccionarà segons siga d’alta
prioritat (1 punt),
punt mitja prioritat (0,75 punt) o baixa prioritat (0,5 punt) (total 0-1).
.-Diversitat funcional: es valorarà tindre reconeguda la discapacitat funcional
segons certificat oficial del grau de discapacitat (RD 1971/1999). La puntuació serà
de 0,5 en els casos que superen el 33% reconegut i 1 punt en els casos que
superen el 65% (0
0-1 punt).
punt
.-Pla d’igualtat: Tenint en compte el I Pla Municipal d’Igualtat, la mercantil
incorpora a les presents basses una acció positiva amb l’objectiu d’equilibrar
progressivament les diferències entre dones i homes pel que fa a la població
activa i les tasques municipals més masculinitzades. D’aquesta manera, les
dones que presenten sol·licitud per a les presents basses obtindran 1 punt (0-1
punts) i en cas d’empat de puntuacions, la mercantil prioritzarà la contractació
del sexe femení en aquest tipus de vacants
 Entrevista.
Entrevista.
A més, es realitzarà una fase d’entrevista personal la realitzarà el tribunal
relacionada tenint en compte les funcions del lloc a cobrir i els criteris objectius
que s’establisquen, amb una puntuació màxima d’11 punt
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OCTAVA. RESULTATS.
L’ordre de qualificació vindrà donat per una suma de les diferents puntuacions
tenint prioritat en cas d’empat la major puntuació obtinguda en la fase de
entrevista personal.
La relació definitiva amb les puntuacions serà publicada en la pàgina web de la
mercantil municipal
NOVENA.- RECLAMACIONS I RECURSOS.
1.- Contra la llista definitiva de puntuacions, les persones interessades podran
presentar reclamació davant de la Direcció Gerència de l'empresa en el termini
de 1 dia hàbil.
2.- Tant la Direcció Gerència com la Comissió resoldran motivadament les
reclamacions presentades notificant-se-les a les/els reclamants.
3. La participació en el present procediment selectiu comporta l’acceptació
expressa del contingut de les presents bases.

BenissaImpulsS.A.M.Plaça
BenissaImpulsS.A.M.Plaça Portal nº 1, 03720 Benissa (Alacant) Tel/fax:
Tel/fax: 96 573 35 97 ee-mail: gerencia@benissaimpuls.es
gerencia@benissaimpuls.es
REGISTRE MERCANTIL D’ALACANT,
D’ALACANT, TOMO 1.838 GENERAL, FOLI 21, FULL Nº AA-34.192,
34.192, INSCRIPCIÓ 1ª

Página 4

