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Bases per a la selecció de personal per al Pla d'oc upació municipal 
persones majors de 55 anys (OPORTUNITATS+55) 

 

PRIMERA. OBJECTE DEL PLA 

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria, té 
com a objectiu millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació a la ciutat de València. 
La finalitat del Pla OPORTUNITATS +55 és la contractació de persones aturades en 
categories professionals prioritàries que cobrisquen necessitats urgents i 
inajornables.  

Segons el Banc de Dades Estadístiques de la ciutat de València del Servici 
Valencià d'Ocupació i Formació, actualitzat amb data 13 de febrer de 2018, la taxa 
d'atur de persones majors de 55 anys de la ciutat és del 29,68% del total de les 
50.190 persones aturades. Tenint en compte aquests elevats nivells d'atur d'este 
col·lectiu i la seua major dificultat d'accés al mercat de treball, es fa necessari 
implementar polítiques actives d'ocupació que complementen altres programes 
subvencionats que es gestionen des del Servici d'Ocupació i Emprenedoria, com els 
sol·licitats a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball dirigits a la contractació de persones joves majors de 16 i menors de 30 anys 
en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU i EMCUJU). 

D'altra banda, les persones majors de 55 anys tenen especials dificultats per a 
trobar un treball que els permeta completar els anys necessaris de cotització per a 
aconseguir una pensió digna, és obligació dels poders públics intentar posar solució 
a esta qüestió, implementant programes específics per a este col·lectiu. 

Davant d’esta situació es considera procedent el desenvolupament d'aquest Pla 
d'ocupació municipal (Oportunitats +55), preferentment dirigit a persones aturades 
majors de 55 anys empadronades al municipi de València, si bé en este programa 
també tenen cabuda altres col·lectius de difícil inserció. 

SEGONA. PERSONAL QUE ES CONTRACTARÀ, FUNCIONS I PER FILS 

L'objectiu d'este Pla OPORTUNITATS +55 és la contractació de 80 persones 
aproximadament, aturades del municipi de València, competents per a la realització 
de treballs d'obra, jardineria, pintura, fusteria, lampisteria, electricitat, neteja, 
informació mediambiental i personal subaltern, entre altres, amb una duració, en 
principi, de 9 mesos i una jornada laboral a temps complet. 

Totes les contractacions són adequades per a cobrir necessitats urgents i 
inajornables, en els treballs següents: 

- Manteniment i regeneració d'espais naturals i enjardinats. 
- Reparació i manteniment d'instal·lacions municipals. 
- Treballs de manteniment d'infraestructures. 
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- Informació mediambiental, producció de plantes autòctones, disminució del risc 
d'incendi, retirada de residus sòlids de zona forestal i suport a la vigilància. 
- Tasques de suport a les dependències municipals, tals com la seua obertura i 
tancament, entre unes altres. 
- Tasques de suport a la gestió del pla d’ocupació. 

Totes les contractacions s'han programat a petició de les persones responsables 
de delegacions de l'Ajuntament de València que han sol·licitat a aquest servici la 
contractació dels perfils que consideren urgents i inajornables. Totes les persones 
finalment contractades seran coordinades i dependran de cada servici a què queden 
adscrits durant el període de contractació, i vetlaran pel compliment de les normes 
de seguretat i higiene, el control d'assistència diària al lloc de treball i qualsevol altre 
aspecte relatiu a l'àmbit i lloc de treball, de forma anàloga a la resta de persones 
adscrites als diferents servicis. 

TERCERA.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

El Servici d'Ocupació i Emprenedoria serà l'òrgan gestor del procediment. Per a la 
baremació de les candidatures es constituirà una comissió avaluadora formada per:  

− Vicesecretari General del Ajuntament de València 

− Cap del Servici d'Ocupació i Emprenedoria o persona en qui delegue. 

−  Responsable de la secció de Foment d'Ocupació. 

−  Personal tècnic de la secció Foment d'Ocupació. 

−  Membres del VI Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València. 

Seran funcions de la comissió avaluadora: 

− Comprovar el compliment dels requisits establits en la convocatòria. 

− Valorar els mèrits aportats d'acord amb el barem aprovat en estes bases. 

− Publicar en el web municipal les bases de la convocatòria i el resultat del 
procés de selecció. 

− Resoldre les reclamacions presentades relacionades amb el procés de 
selecció. 

− Qualsevol altra funció necessària per a l'adequada gestió i valoració del 
procés. 

1.- Per a la selecció del personal que es contractarà, es realitzarà un sondeig en la 
base de dades de l'Agència de Col·locació València Activa de l'Ajuntament de 
València, sense perjudici de poder realitzar oferta genèrica d'ocupació a l'oficina 
corresponent del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (d'ara endavant, SERVEF) 
en cas que hi haja prou candidatures per a procedir a la selecció de cada un dels 
llocs, que remetrà 3 candidatures per lloc oferit. Les persones candidates hauran 
d'estar inscrites en el SERVEF i en l'Agència de Col·locació València Activa, 
empadronades al municipi de València i que complisquen amb els perfils sol·licitats. 
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2.- Les persones que obtinguen més puntuació seran contractades i la resta es 
quedarà en situació de reserva. 
3.- No podrà seleccionar-se per a la contractació més d'un membre de la unitat 
familiar. 
4.- El rebuig de l'oferta d'ocupació per part de la persona preseleccionada 
s'acreditarà documentalment, per mitjà renúncia signada. 
5.- Davant de les renúncies, la no superació del període de prova o incompliments 
de contracte, es podrà cobrir el lloc de treball pel període restant segons l'ordre de 
puntuació obtingut d’acord amb l'acta de selecció publicada en el web del Servici 
d'Ocupació i Emprenedoria. 

QUARTA.- PROCÉS DE BAREMACIÓ  

Els criteris de Baremació seran els següents : Màxim 100 punts. 

A.- Experiència en el lloc de treball que cal ocupa r, superior a la requerida:  
fins a un màxim de 25 punts. 

o De 3 a 6 mesos: 5 punts. 

o De 7 a 18 mesos: 10 punts. 

o De 13 a 18 mesos: 15 punts. 

o Més de 18 mesos: 25 punts. 

Els mesos es consideraran complets. 

Documentació acreditativa: informe de la vida laboral actualitzat, i contractes de 
treball referits al lloc al qual opta. 

B.- Formació complementària relacionada amb el lloc  de treball:  fins a un 
màxim de 25 punts, a raó de 0,1 punts per cada 25 hores de formació homologada 
per l'Administració pública, els col·legis professionals o les universitats o altres 
entitats acreditades oficialment per impartir la formació. 

C.-Valencià:  el coneixement de valencià es valorarà fins a un màxim de 5 punts 
acreditant estar en possessió del certificat corresponent expedit o homologat per la 
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d’acord amb la escala següent: 

o Certificat de nivell A2: 0,5 punts. 

o Certificat de nivell B1: 1,5 punts. 

o Certificat de nivell C1: 3 punts. 

o Certificat de nivell C2: 5 punts. 

Únicament es puntuarà el nivell superior aconseguit i acreditat. 

D.-Situació de desocupació dels membres de la unita t familiar, inclosa la 
persona candidata, sense prestacions ni ajuda econò mica. Requerirà la 
presentació del DARDE i la presentació de dos certificats: certificat del SEPE (Servici 
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Públic d'Ocupació Estatal) o, si no n’hi ha, autorització signada per cada un dels 
membres de la unitat familiar en desocupació per a la seua consulta per part de 
l'Ajuntament de València; i certificat de la situació laboral del SERVEF. La unitat 
familiar es compon únicament de la persona preseleccionada, i si és el cas,el seu 
cònjuge, descendents menors de 26 anys, menors en acolliment i persones amb 
diversitat funcional reconeguda, d'almenys un 33 %, que convisquen amb ella i 
estiguen a càrrec seu. Es valorarà 5 punts per membre de la unitat familiar fins a un 
màxim de 25 punts. 

Documentació acreditativa: presentació del DARDE, certificat del SEPE de 
percepció o no d'ajuda econòmica i certificat de situació laboral del SERVEF, dels 
membres de la unitat familiar. 

E.- Discriminació positiva a favor de la dona:  5 punts. En cas de dona víctima 
de violència de gènere, acreditat per mitjà de resolució judicial o informe dels servicis 
socials públics, s'incrementarà en 5 punts (màxim 10 punts). 

F.- Diversitat funcional:  les persones amb diversitat funcional reconeguda 
oficialment igual o superior al 33%: 5 punts 

G.-Situació o risc d'exclusió social,  acreditat per mitjà de certificat dels servicis 
socials públics: 5 punts. 

 

En cas d'empat  tindran preferència les persones aturades de més edat, en segon 
lloc, la persona amb data d'inscripció més antiga en el SERVEF, en tercer lloc acció 
positiva en favor de la dona i en cas de persistir l'empat es dirimirà per sorteig. 

 

València, setembre de 2018 


