
 

 ANUNCI del Tribuna qualificador relatiu al resultat del: 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONCURS DE MÈRITS EN TORN LLIURE PER COBRIR 

TEMPORALMENT EN PROGRAMA, UN LLOC DE TÈCNIC/A D’ESPORTS PERSONAL FUNCIONARI, A 

TEMPS PARCIAL ( ½ de la jornada) I CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL  

 En sessió celebrada el dia 15 de novembre acordat el que se transcriu a 

continuació:   

A l’Ajuntament de Guadassuar, a les 8:30 hores del dia 15 de Novembre del 2022, es 

reuneix el tribunal qualificador, del procés de selecció per concurs de mèrits en torn lliure 

per cobrir temporalment en programa, un lloc de tècnic/a d’esports personal funcionari, 

a temps parcial i constituir una borsa de treball temporal, sent els membres presents:  

Presidenta: María Jesús Dasí Dasí, Secretaria General de l’Ajuntament de Guadassuar.  

Vocals: 

-David Cerdá Tortosa,   Tècnic M. Informàtic de l’Ajuntament de Guadassuar. 

-Alfonso López López Àrea de Esports, Cultura, Educació i Infància Ajuntament d’Almussafes. 

Secretària: Vicenta J. Talamantes Sanchis, Tècnic M. de RRHH de l’Ajuntament de Guadassuar. 

  
 La secretària  recorda als membres del tribunal que: 
  La puntuació màxima pel que fa al punt ”2.- Formació i Titulacions 

complementàries serà un màxim de 8 punts”, no 10 com consta per error en la publicació 

de les bases. 

 La màxima qualificació del concurs serà doncs 48 punts.  

 El motiu de la sessió es portar a terme la valoració de: 
  
 
“1.- Experiència laboral - professional (màxim de 10 punts). 

Per cada mes complet de servei en actiu en qualsevol Administracions Pública o els seus organismes 
autònoms, en un lloc de treball de naturalesa funcionarial o laboral, grup/subgrup A1/A2, com a tècnic/a 
d’esport, desenvolupant les tasques o funcions pròpies d’aquest lloc de treball, i que es relacionen en el punt 2 
d’estes: 0,30 punts. 

Per cada mes complet de servei en actiu en qualsevol Administracions Pública o els seus organismes 
autònoms, en qualitat de becari o en pràctiques formatives, en qualitat de tècnic/a d’esport, desenvolupant les 
tasques o funcions pròpies de la titulació, que es detallen en el punt 2 d’estes bases: 0,25 punts. 

 
Per cada mes complet en centres privats, organitzacions no governamentals o associacions sense ànim 

de lucre, en qualitat de becari o en pràctiques formatives com a tècnic o director d’esport desenvolupant les 
tasques o funcions pròpies de la titulació, en relació a l’esport: 0,20 punts. 

 
2.- Formació i Titulacions complementàries (Màxim: 8 punts) 
2.1 Cursos de caràcter específic o sectorial que hagen rebut per objecte la formació en matèria d’esport 

(màxim 2 punts): 
De 100 o més hores: 2,00 punts. 
De 75 o més hores: 1,50 punts.  
De 50 a més hores: 1,00 punt . 
De 25 o més hores: 0,50 punts. 
De 15 o més hores: 0,20 punts 
 
2.2. Per impartir activitats de formació i docència relacionades amb l’àmbit d’intervenció de les funcions 

esmenades a l’actual convocatòria o relacionades en l’activitat física, la salut física i l’esport (màxim 2 punts): 
Es puntuarà 0,20 punts cada 2 hores impartides d’activitats acreditades. A aquest efecte es sumaran les 

hores impartides. Quan les activitats estiguen expressades en crèdits, es considerarà que cada crèdit equival a 10 
hores. 

 
 
2.2 Titulacions complementàries (màxim 4,0 punts): 
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Per Doctorat relacionat amb l’àmbit d’intervenció de les funcions esmenades en l’actual convocatòria o 
relacionades en l’activitat física, la salut física i l’esport: Es puntuarà 0,20 punts cada 2 hores acreditades. A aquest 
efecte es sumaran les hores acreditades. Quan les activitats estiguen expressades en crèdits, es considerarà que 
cada crèdit equival a 10 hores. 

 
Altres titulacions reglades relacionades amb el lloc de treball, distintes a la que s’acredita com a requisit per 

a l’accés al procediment selectiu. 
Per tindre algun del Cicles Formatius de la Família Professional: activitats físiques i esportives.   

 -FP BÀSICA:  
 Títol professional T.P.B. Accés i conservació en instal·lacions esportives: 0,50  punts. 
 - GRAU MITJÀ (TÈCNIC): 
 T. Guia en el Medi natural i de Temps Lliure (LOE): 0,75 Punts. 
 - GRAU SUPERIOR (TÈCNIC SUPERIOR): 
 T.S. Condicionament Físic (LOE): 1,50 punts 
 T.S. Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE): 1,50 punts. 

Grau universitari, diplomatura o llicenciatura relacionat en les funcions que se van  a desenvolupar: 3 
punt 

 
3.- Coneixements de valencià i altres idiomes (Màxim 2,0 punts).  
3.1.- Per coneixements generals de valencià: 
Estar en possessió dels següents certificats de coneixement de valencià de la Junta Qualificadora de 

Coneixements de València o equivalents, o en condicions d'obtenir-ho en la data en què finalitze el termini de 
presentació d’instàncies: 

Sols es valorarà el nivell més alt aconseguit. 
 

NIVELL PUNTUACIÓ 

A2 (Oral) 0,25 punts 

B1 (Elemental) 0,50 punts 

B2 0,75 punt 

C1 (Mitjà) 1,50 punts 

C2 (Superior)  2 punts 

 
 
Els mèrits especificats s’acreditaran de la següent forma: 
La justificació de l’experiència laboral o professional es portarà a terme per mitjà de la presentació de còpies 

dels contractes de treball, certificat oficial de l'empresa o nomenament i presa de possessió de l'Administració Pública 
o altre document públic suficientment acreditatiu dels serveis prestats. En qualsevol cas, s’haurà d'adjuntar als 
contractes de treball l'informe de vida laboral, com a document complementari, especialment, per contrastar el 
temps de servei. La vida laboral no serà suficient, per sí solament, per a l'acreditació d'aquest apartat per part dels 
interessats. 

La formació, amb certificats oficials expedits per l’òrgan competent de l’Administració que corresponga, o en 
el seu cas òrgan oficial pertinent. 

El valencià, amb els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià, o òrgan oficial pertinent.  

Les equivalències, homologacions o convalidacions hauran de ser aprovades per l’autoritat competent i 
acreditades pels interessats. 

 

 Valorats els mèrits presentats pels candidats s’emet la següent puntuació: 

 

CANDIDATS 1 .-(A.A.G.) 
****444*J 
  

2.- 
(R.M.B.M.) 
****406*M 

3.- 
(R.R.F.) 
****682*T 

4.- 
(M.R.J.) 
****960*K 

5.- (M.R.P.) 
****027*C 

6.- 
(R.S.S.) 
****745*Q 

7.- 
(A.S.V.) 
****748*R 

8.- 
(L.T.G.) 
****078*E 

9.-(V.T.N.) 
****811*P 

1.- Experiència 
laboral  

0,00 0,00 
(no presenta 
vida laboral) 

6,35punts 0,00 
(no presenta 
vida laboral) 

No presentat 
a entrevista 
Exclòs  

7,58 punts 10 punts 3,6 punts 0,00 (no 
presenta vida 
laboral). 

2.- Formació i Títols complementaris 

Cursos 0,0 punts  2 punts  2 punts 0,0 punts  2 punts  0,0 punts.  2 punts 2 punts. 

Impartir 
formació i 
docència 

0,0 punts 0,0 punts 0,0 punts 0,0 punts  2 punts 2 punts 0,0 punts 2punts. 

Títols 
complementaris 

0,0 punts 3,0 punts 0,0 punts. 0,0 punts.  0,0,punts. 0,0 punts. 0,0 punts. 0,0 punts. 

Doctorat 0,0 punts 0,0 punts. 0,0 punts. 0,0 punts  4 punts. 4 punts. 0,0 punts. 0,0 punts. 

3.- Idioma 
Valencià 

2 punts 2 punts. 1,5 punts. 1,5 punts  2 punts. 2 punts. 1,5 punts. 2 punts. 

TOTAL 2 punts 7 punts. 9,85 punts 1,5 punts.  17,58 punts 18 punts 7,1 punts. 6 punts. 

  

 El tribunal acorda pública les puntuacions obtingudes pels candidats que són les 

següents:  
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 CANDIDATS 1 .-
(A.A.G.) 
****444*J 
  

2.- 
(R.M.B.M.) 
****406*M 

3.- 
(R.R.F.) 
****682*T 

4.- 
(M.R.J.) 
****960*K 

5.- (M.R.P.) 
****027*C 

6.- 
(R.S.S.) 
****745*Q 

7.- 
(A.S.V.) 
****748*R 

8.- 
(L.T.G.) 
****078*E 

9.-
(V.T.N.) 
****811*P 

PUNTUACIÓ  
PROJECTE 

 6  13 8 7 6,5 8,5 9,0 11 15 

PUNTUACIÓ  
ENTREVISTA 

6 7 5 5,5 No se 
presenta 

7,5 8,5 9 8,5 

PUNTUACIÓ 
MÈRITS  

2 7 9,85 1,5  17,58 18 7,1 6 

TOTAL 14 27 22,85 14 Exclòs  33,58 35,5 27,1 29,5 

 
D’acord a les bases que regulen este procés de selecció:  
“ La puntuació final del concurs s’obtindrà sumant la puntuació obtinguda en cada un dels apartats. 
En cas d'empats, es dirimiran per l'ordre següent: 

1.- En primer lloc, per la major puntuació aconseguida en l'apartat "Experiència Professional" 

2.- En segon  lloc, per la major puntuació aconseguida en l'apartat de "Projecte". 

3.- En tercer lloc, per la major puntuació en “Entrevista”. 

4.- En quart lloc sorteig que realitzarà el tribunal en sessió pública. 
 Els resultats provisionals del concurs es publicaran en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Guadassuar 
i en la pàgina web municipal (www.guadassuar.es). A este efecte, s’establirà un període de 5 dies hàbils, des de 
l’endemà a la publicació dels resultats provisionals, per a la presentació d’al·legacions pels aspirants.  
 Resoltes les al·legacions presentades, el tribunal qualificador elevarà una relació definitiva a l'Alcaldia 
per a la constitució de les Borses de Treball, que inclouran a tots els aspirants per odre de puntuació i es 
publicaran en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Guadassuar i en la pàgina web municipal 
(www.guadassuar.es).” 

  
 Fet que es fa públic a Guadassuar, data de la signatura electrònica 

 Secretaria del tribunal    
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