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Referència: 29755/2022

Procediment: Borses d’ocupació

ANUNCI

BASES ESPECÍFIQUES PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EXTERNA  
D'EDUCADOR/A AMBIENTAL

BASE PRIMERA. Objecte de la convocatòria.
És objecte de la present convocatòria la creació d'una borsa de treball externa d'Educador/a 
Ambiental pel al Departament de Transició Ecològica amb la finalitat de complir els 
requeriments l'article 14 del Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la 
revisió del Pla Integral de Residus (PIR) de la Comunitat Valenciana i la situació actual de 
l'Ajuntament d'Alcoi

Funcions:
 Visites formatives, educatives i de sensibilització ambiental a col·lectius locals de 

cara a millorar la gestió dels residus domèstics i assimilables per part de la població i 
entitats.

 Gestió i resolució de no conformitats relacionades amb la utilització del servei 
municipal de recollida de residus, ús de l'ECOPARC i ordenances municipals.

 Seguiment, control, diagnosi i anàlisi dels serveis de recollida de residus municipals.
 Detecció, identificació i inspecció d’infraccions d’usuaris relacionades amb els serveis 

de recollida de residus sòlids urbans.
 Elaboració i gestió d'informes i memòries.
 Informació i assessorament i atenció ciutadana.
 Assessorament a empreses, comerços i altres col·lectius sobre les millors pràctiques 

en matèria de gestió de residus i els nous criteris i oportunitats de l'economia circular 
en l'àmbit municipal.

 Vigilància i informació a peu de carrer sobre la correcta utilització del servei de RSU.
 Gestió i planificació programa d'educació ambiental del Departament de Transició 

Ecològica. Elaboració i execució de tallers mediambientals.
 Gestió i manteniment de composteres municipals. Assessorament i informació als 

ciutadans sobre compostatge domèstic i comunitari i gestió de programes i activitats 
de compostatge.

 Coordinació i supervisió dels usuaris dels horts socials. Control i vigilància del 
manteniment dels horts socials. Integració de visites educatives als horts socials. 

 En general totes aquelles qüestions o activitats encaminades a la millora de la gestió 
dels residus domèstics i assimilables, a fi de donar un servei de proximitat a la 
ciutadania, el comerç i les empreses sobre les millors pràctiques en matèria de gestió 
de residus i els nous criteris i oportunitats de l'economia circular en l'àmbit municipal. 
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Específicament, en tot el que fa referència a la prevenció en la generació de residus 
domèstics i assimilables, la preparació per a la reutilització i les recollides selectives 
en origen.

 Les accions es realitzaran en torns de matí, vesprada i cap de setmana. 

BASE SEGONA. Requisits dels aspirants.
Per a prendre part en el procés selectiu, els aspirants hauran de reunir els següents requisits 
en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies:

Requisits generals:
 Ser espanyol, ciutadà de la Unió Europea o, en el seu cas, complir els requisits que 

estableix la legislació d'estrangeria.
 Tindre 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació.
 Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les 

Comunitats Autònomes o a les Corporacions Locals, ni trobar-se inhabilitat per a 
l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.

 Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, o 
de l'exempció d'aquesta.

Requisits específics:
 Estar en possessió del títol de Tècnic/a Superior d'Educació i Control Ambiental, 

titulació equivalent o superior.
 Estar en possessió del permís de conduir B1.
 Estar en possessió del nivell B1 de coneixements de l'idioma valencià.

Les equivalències dels títols han de ser acreditades pels propis aspirants, exigint-se 
certificació sobre les equivalències. Els títols estrangers hauran d'estar degudament 
homologats.

A la convocatòria podrà presentar-se també el personal fixe d'aquest Ajuntament, tant 
funcionari com laboral, que passarà a integrar una borsa diferenciada, de caràcter intern, i 
que es regirà pel capítol 4 de les bases generals de selecció de personal de l'Ajuntament 
d'Alcoi.

BASE TERCERA. Presentació d'instàncies.
Les sol·licituds per a prendre part en aquest procés selectiu, es dirigiran al President de la 
Corporació, i podran presentar-se en l'Oficina de Registre d'aquest Ajuntament, o en 
qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà  
a la publicació de la convocatòria en la pàgina web d'aquest Ajuntament (www.alcoi.org).
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Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen de 
conformitat amb les bases, es faran públics en la pàgina web/tauló d'aquest Ajuntament.
Juntament amb la instància serà imprescindible aportar la següent documentació:

 Justificació del pagament de les taxes corresponents, d'acord amb la vigent 
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Drets d'Examen i Participació en 
Processos Selectius

 Acreditació dels requisits específics que figuren en la convocatòria, o declaració 
jurada de la seua possessió, havent de ser aportats obligatòriament en cas d'obtindre 
contracte o nomenament.

 Acreditació dels mèrits aportats

Per a realitzar el pagament, haurà de descarregar-se prèviament l'imprés d'autoliquidació 
de  taxa per drets d'examen i participació en processos selectius, que figura en la seu 
electrònica d'aquest Ajuntament. L'import, corresponent al subgrup de titulació B , és de 
44,31 €.

Es troben exempts del pagament de la taxa aquells aspirants que es troben en alguna  de 
les següents situacions:

 Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, segons certificat oficial que  
s'acompanyarà a la instància de sol·licitud.

 Les persones demandants d'ocupació no subsidiàries, segons certificats emesos per 
la corresponent Oficina d'Ocupació on conste que la persona es troba inscrita com a 
demandant d'ocupació, i a més que no percep prestació econòmica d'aquesta. Totes 
dues certificacions hauran d'acompanyar-se a la instància de sol·licitud.

Gaudiran d'una bonificació del 50% aquells aspirants membres de famílies nombroses o 
monoparentals que tinguen reconeguda tal condició.

BASE QUARTA. Exercici

Tindrà caràcter obligatori i eliminatori i consistirà en desenvolupar per escrit, durant un 
temps màxim de dos (2) hores, un exercici de caràcter pràctic o teòric pràctic relacionat 
amb el temari que es recull en esta convocatòria. L’exercici indicat podrà ser substituït pel 
desenvolupament per escrit de dos temes extrets a l’atzar dels que figuren a l’esmentat 
temari. Una vegada finalitzada la realització de l’exercici, el Tribunal podrà determinar, o 
no, que cada aspirant procedeixi a la lectura del seu exercici. En el cas de que cada 
aspirant llisca el seu exercici, el Tribunal podrà formular-li totes aquelles preguntes, 
aclariments o qüestions que considere d’interès en relació amb el tema exposat. 

Es valoraran els coneixements, el plantejament i l’exposició dels temes.

Serà necessària la superació de l’exercici amb un mínim de puntuació de 5 sobre 10, per a 
la inclusió en la Bossa de Treball. 
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BASE CINQUENA. Mèrits.
Addicionalment, se sumaran els punts que s'indiquen en concepte de coneixement de  
valencià, mitjançant acreditació del nivell que es posseïsca, valorant-se únicament les  
titulacions superiors a l'exigida i, entre elles, únicament la de nivell més alt:

 Certificat de nivell B2, C1 o Nivell Mitjà: 2,00 punts
 Certificat de nivell C2 o Nivell Superior: 2,50 punts

BASE SEXTA. Comissió de valoració.
Estarà composta per un president, un secretari i tres vocals, a més dels seus  
corresponents suplents, que seran nomenats per l'Alcalde.

La Comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels 
seus  membres, titulars o suplent, indistintament.

BASE SETENA. Normativa d'aplicació.
En el no disposat en les presents bases específiques, regirà el que es disposa en les 
bases  genèriques de creació i funcionament de borses de treball externes aprovat per 
aquest  Ajuntament, exposat en la web municipal, així com en la legislació vigent.

ANNEX. Temari.
1. Tècniques i metodologies d'educació ambiental.
2. Els residus. Concepte i classes de residus. La gestió dels residus: principis i 

objectius.
3. Els residus sòlids urbans. La recollida d'aquests. Problemàtica i sistemes. La 

recollida selectiva. L'eliminació dels residus sòlids urbans. Els abocadors. Control i 
gestió. 

4. Els envasos i residus d'envasos. Prevenció, reutilització i reciclatge. Reducció i 
valorització. Sistemes integrats de gestió de residus d'envasos i envasos usats. 

5. La recollida porta a porta. Principals avantatges i inconvenients. Dificultats en la seua 
implantació i el seu tractament.

6. Manual de compostatge del Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí. 
7. Ordre 18/2018, de 15 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 

Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual és regulen els instal·lacions de 
compostatge comunitari en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

8. Els residus perillosos. Concepte i enumeració dels principals residus perillosos. 
Controls i mesures de seguretat dels residus perillosos. Residus amb amiant. 
Competències municipals. 

9. Altres residus. Voluminosos i estris: recollida, classificació i tractament. Residus de 
construcció i demolició: abocament i tractament. Residus de poda, recollida i 
tractaments.

10. Llei 7/2022, de 9 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular.
11. Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.
12. Decret 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que s'aprova la revisió del Pla 

Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.
13. Ordenança Municipal d'Higiene Urbana d'Alcoi.
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14. Ordenança reguladora de la Recollida de Fongs, Bolets i Esclata-sangs al Terme 
Municipal d'Alcoi.

15. Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030: marc de polítiques, objectius 
i mesures.

16. Horts urbans municipals. Característiques i funcionament. Principals especies 
cultivades.

17. Principals valors ambientals del terme municipal d'Alcoi. Espais protegits al terme 
municipal d'Alcoi. 

18. Flora del terme municipal d'Alcoi. Principals comunitats i especies vegetals. 
19. Fauna característica del terme municipal d'Alcoi. Principals espècies i espècies 

amenaçades. 
20. Especies invasores i mètodes de control.
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