Bases per a la Selecció de
PERSONAL per al projecte
ACTIVA JOVE VLC
2017-2018
POEJ
València, novembre de 2017
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PRIMERA. OBJECTE DEL PLAN

En el marc de la Resolució de 6 de juliol de 2017, de la Direcció General de
Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals, per la que es resol la
convocatòria 2017 d’ajudes del Fons Social Europeu, destinades a la integració
sostenible de persones joves en el mercat de treball, en el context del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil, l’ajuntament de València posarà en marxa el projecte
ACTIVA JOVE VLC 2017-2018.

L’objecte i contingut del projecte es l’execució dels 6 itineraris globals de
formació e inserció laboral, que a continuació es nombren, comprenent l’atenció a 15
persones cadascun d'ells.

Inclouen, ITINERARI D'INSERCIÓ PERSONALITZAT + FORMACIÓ ESPECÍFICA
DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT + FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

1.

Gestió de processos de serveis en Restauració ( 895 hores+ orientació)

2.

Direcció en Restauració (1115 hores+ orientació)

3.

Assistència a la Direcció I (885 hores+ orientació)

4.

Assistència a la Direcció II ( 885 hores+ orientació)

5.

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (745 hores+ orientació)

6.

Activitats auxiliars en floristeria (390 hores+ orientació)
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SEGONA. PERSONAL A CONTRATCAR, FUNCIONS I PERFILS.

Està prevista la contractació de 6 persones por un període de 12 meses en las
següents ocupacions:
Ocupacions






Tasques

Personal tècnic
mitjà en
Orientació
professional.
Personal tècnic
mitjà d’orientació
per a
la inserció laboral.



Personal gestor
econòmic i
administratiu de
projectes
d’ocupació



Ajuda i acompanyament per
a la cerca d’ocupació
mitjançant l'aplicació de
tècniques adequades sobre
el mercat de treball i les
característiques dels /de les
joves participants i la seua
inserció laboral

Perfil acadèmic i professional





Gestió i control econòmic- 
administratiu del projecte.




Llocs

Nivell acadèmic:
DIPLOMATURA o NIVELL
SUPERIOR
(preferentment
RRLL, Psicologia, Pedagogia)
36
mesos
d’experiència
demostrable en las tasques
mencionades
Persona desocupada e inscrita
en el Servef
Nivell acadèmic:
DIPLOMATURA O NIVELL
SUPERIOR
36 mesos de experiència
demostrable
en
tasques
relacionades amb la gestió i
justificació econòmica de
projectes subvencionats.
Persona desocupada e inscrita
en el Servef

TERCERA.- PROCEDIMIENT DE SELECCIÓ
Per a la selecció del personal a contractar, correspondrà a l'Ajuntament de
València, després de la publicació de les bases de la convocatòria, realitzar un sondeig
en la base de dades de l'Agència de Col·locació València Activa de l'Ajuntament de
València (entre les persones inscrites fins avui d'aprovació d'aquestes bases, en la JGL),
sense perjudici de poder realitzar oferta genèrica d'ocupació a l'oficina corresponent
del Servef, en el cas de no haver-hi suficients persones candidates per a procedir a la
selecció de cadascun dels llocs, qui ens remetrà a les persones candidates, inscrites en
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1

el Servef

i preferentment empadronades en la ciutat de València a data de la

l’aprovació del Pla i que complisquen amb els perfils sol·licitats.
Es sol·licitaran un mínim de 3 i màxim de 6 persones por lloc, elaborant un
llistat de persones preseleccionades.

El servici d’Ocupació i Emprenedoria serà l'òrgan instructor del procediment.
CUARTA.- PROCÉS DE BAREMACIÓ
1.- Els criteris de baremació seran els següents: màxim 14 punts
A. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: (Puntuació màxima 6 punts)
Es valoraran els serveis prestats, en llocs d'igual categoria professional al que
s'opta, acreditat mitjançant la corresponent certificació expedida per l'organisme o ens
públic o privat competent, a raó de 0,15 punts per cada mes complet o fracció superior
a quinze dies, fins a un màxim de 4 punts. A l'efecte de les presents bases per serveis
prestats s'entendran els realitzats en virtut de contracte laboral o administratiu,
reduint-se proporcionalment, si escau, el prestat a temps parcial mitjançant
certificació expedida per l'Administració o Organisme en el qual l'aspirant haja prestat
serveis o mitjançant contracte de treball acompanyat d'informe de vida laboral. Si
l'experiència professional s'ha obtingut en entitats o empreses privades, l'acreditació
es realitzarà mitjançant contracte de treball acompanyat d'informe de vida laboral. Si
en les certificacions expedides o en els contractes de treball no quedara acreditada, de
forma clara, l'experiència en els llocs de treball relacionats amb les funcions a exercir
relacionades amb l'orientació i inserció soci-laboral indicades en aquestes bases, serà
necessari presentar, per a la valoració de l'experiència, certificat de l'entitat en la qual
s'hagen prestat els serveis especificant les funcions del lloc de treball que s'ha exercit.
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B. FORMACIÓ: (Puntuació màxima 4 punts)
Per formació rebuda en qualitat d'assistència en màsters, cursos i seminaris,
congressos i jornades sempre que es troben relacionats amb les funcions i tasques a
desenvolupar i que hagen sigut realitzats per Administracions, Corporacions o
Institucions de caràcter públic, fins i tot els organitzats per col·legis professionals,
organitzacions sindicals i entitats privades homologades, a aquest efecte, per les
Administracions Públiques; acreditat mitjançant el títol oficialment expedit o, si escau,
certificació expedida per l'organisme competent, en tots dos casos, amb especificació
d'hores:
-

De 20 a 50 hores de duració:

0,50 punts

-

De 51 a 100 hores de duració: 1,00 punts

-

De 101 a 200 hores de duració: 2,00 punts

-

De 201 a 300 hores de duració: 3,00 punts

-

De 301 hores d’ara endavant: 4,00 punts

Els cursos de menors de 20 hores de duració, no es computaran. Així mateix no
es valoraran aquells on no se especifiquen las hores.

C. VALENCIAÀ: (Puntuació màxima 2 punts) El coneixement del valencià es valorarà
fins un màxim de 3 punts, prèvia acreditació d’ estar en possessió del corresponent
certificat expedit u homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
o Administració Educativa, en arreglament a la següent escala:
a) coneixements Orals: 0,25 punts
b) Grau Elemental:

0,75 punts

c) Grau Mitjà:

1 punts

d) Grau Superior:

2 punts

La valoració del coneixement del valencià se efectuarà puntuant exclusivament
el nivell més alt obtingut.
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D) IDIOMES COMUNITARIS: (Puntuació màxima 2 punts)
S’acreditarà mitjançant les certificacions oficials conforme al Marc Comú
Europeu de Referència para les llengües (M.C.E.R.L), amb el següent barem:
a) Nivell B1:

0,5 punts

b) Nivell B2 :

1 punts

c) Nivell C1 o superior: 2 punts
Les puntuacions de formació en una mateixa llengua no seran acumulables. En
cas d’estar en possessió de més d’una de estes titulacions, únicament s’atorgarà la
puntuació de major valor.

2.- La baremació es realitzarà entre totes les persones desocupades
seleccionades per l’Agencia de Col·locació Valencia Activa de l’Ajuntament de València
y/o Servef, que complisquen el perfil sol·licitat i que es presenten al procés aportant la
documentació requerida.

3.- La baremació, segons els criteris establits, es realitzarà per el personal
tècnic del Servici d’Ocupació i Emprenedoria designats a tal efecte.

4.- En cas d'empat tindran preferència en primer lloc, les persones aturades
amb major període de permanència com a demandant d'ocupació en el Servei Públic
d'Ocupació (Servef) i en segon lloc les persones amb discapacitat i segons el major
grau.

Las contractacions s’efectuaran amb las persones desocupades que major
puntuació hagen obtingut en el procés de selecció.

6
Projecte ACTIVA JOVE VLC 2017-2018 POEJ

QUINTA.- SUBSTITUCIONS
Davant les renúncies, no superació del període de prova o incompliments de
contracte, es procedirà a cobrir el lloc de treball pel període restant, segons l'ordre de
puntuació que haja resultat en el procés de selecció, conforme a l'acta de selecció i el
llistat de reserva publicat en el tauler d'anuncis i la web del Servei d'Ocupació i
Emprenedoria. Aquestes substitucions es podran realitzar, únicament, durant la
primera meitat de vigència del contracte.

València, novembre de 2017

Servici d’Ocupació i Emprenedoria
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