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CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DEL PERSONAL TÈCNIC I 

DOCENT DEL PROJECTE POEFE-FORMACCIÓ VLC 2019-2021. 

 

PRIMER. OBJECTE 

 

L'objecte d'esta convocatòria és establir el procés de selecció del personal a 

contractar per a l'execució del projecte POEFE-FORMACCIÓ 2019-2021. Esta 

convocatòria es regix, amb caràcter general, per les Bases Generals per a la selecció de 

personal tècnic per a programes d'Ocupació i Formació aprovades per la Junta de 

Govern Local de data 13 de desembre de 2019. 

 

L'Ajuntament de València posarà en marxa el projecte FORMACCIÓ VLC 

2019-2021 en virtut de la Resolució de data 19 de setembre de 2019, per la qual 

autoritza la modificació del projecte núm. 111 “FORMACCIÓ VLC 2019-2021”, 

cofinançat per la subvenció del Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu 

d'Ocupació, Formació i Educació (ajudes AP-POEFE) destinades a entitats locals per a 

la inserció de les persones més vulnerables. 

 

L'objecte del projecte és l'execució de 16 itineraris integrats i personalitzats de 

formació, dirigits a la inserció de persones pertanyents als col·lectius més vulnerables i 

la realització de jornades informatives d'activació i intercanvi d'experiències i bones 

pràctiques. 

 

El desenvolupament d'aquest projecte requereix la contractació de personal per 

al desenvolupament dels itineraris, i  sent les actuacions a desenvolupar les següents: 

- Impartició de certificats de professionalitat 

- Impartició de formació transversal 

- Tutoria 

- Orientació laboral 

 

Els itineraris a desenvolupar són: 

 

1. (SSCE0110) Docència de la formació professional per a l'ocupació I (Ed. 1) 

2. (SSCE0110) Docència de la formació professional per a l'ocupació II (Ed. 1) 

3. (ADGG0508) Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents I (Ed. 

1) 

4. (ADGG0508) Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents II 

(Ed. 1) 

5. (ADGG0408) Operacions auxiliars de servicis administratius i generals (Ed. 1) 

6. (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil 

(Ed. 1) 

7. (SSCS0108) Atenció sociosanitària a persones en el domicili (Ed. 1) 

8. (SSCS0208) Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 
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(Ed. 1) 

9. (SSCE0110) Docència de la formació professional per a l'ocupació I (Ed. 2) 

10. (SSCE0110) Docència de la formació professional per a l'ocupació II (Ed. 2) 

11.  (ADGG0508) Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents I 

(Ed. 2) 

12. (ADGG0508) Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents II 

(Ed. 2) 

13. (ADGG0408) Operacions auxiliars de servicis administratius i generals (Ed. 2) 

14. (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil 

(Ed. 2) 

15. (SSCS0108) Atenció sociosanitària a persones en el domicili (Ed. 2) 

16. (SSCS0208) Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 

(Ed. 2) 

 

 

SEGON. PERSONAL A CONTRACTAR 

 

Els perfils i llocs oferits són els següents: 

- Dos llocs de docent del certificat de professionalitat “(SSCE0110) Docència 

de la formació professional per a l'ocupació” 

- Dos llocs de docent del certificat de professionalitat “(ADGG0508) 

Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents” 

- Un lloc de docent del certificat de professionalitat “(ADGG0408) Operacions 

auxiliars de servicis administratius i generals” 

- Un lloc de docent del certificat de professionalitat “(SSCB0209) 

Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil” 

- Un lloc de docent del certificat de professionalitat “(SSCS0108) Atenció 

sociosanitària a persones en el domicili” 

- Un lloc de docent del certificat de professionalitat “(SSCS0208) Atenció 

sociosanitària a persones dependents en institucions socials” 

- Vuit llocs de personal de suport i control de qualitat de la docència 

- Un lloc de personal gestor econòmic i administratiu de projectes d'ocupació i 

formació 

- Un lloc de personal especialista en noves tecnologies 

- Un lloc de personal d'orientació i inserció laboral  

 

Cadascuna de les persones contractades com a personal docent i personal de 

suport i qualitat participarà en les dos edicions previstes en el projecte de cada itinerari, 

La resta de les persones contractades, és a dir, tècnic/a de gestió econòmica i 

administrativa, tècnic/a de noves tecnologies i tècnic/a d'orientació i inserció laboral, 

intervindran de forma transversal en tots els itineraris durant el desenvolupament del 

projecte. 
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Les funcions a exercir per cadascun dels perfils són les recollides en l'Annex I de 

les Bases Generals. 

 

Els requisits per a accedir a cadascun dels llocs oferits, l’acreditació, i els criteris 

de baremació són els disposats en les Bases Generals aprovades per la JGL de data 13 de 

desembre de 2019. 

 

En cas d'optar a un perfil amb més d'un lloc oferit, les persones finalment 

seleccionades triaran per ordre de puntuació l'itinerari en el qual exerciran les seues 

funcions. En cas d'empat, s'estarà al que es disposa en el punt 5è de les Bases Generals. 

 

Les contractacions seran en la modalitat per obra o servici, en jornada de 37,5 

hores setmanals i, previsiblement, en horari de matí, per a la impartició i gestió dels 

itineraris en els centres municipals d'ocupació i formació. 

 

El temps de contractació de cadascun dels llocs és el següent: 

 

ITINERARI/C.P. 
 

PERSONES  PERFIL 

PERSONAL 

TÈCNIC 

DURACIÓ 

CONTRACTE 

(SSCE0110) Docència de la formació 

professional per a l'ocupació - I 
1 Docent C.P. 16 mesos 
1 Suport i Qualitat 16 mesos 

(SSCE0110) Docència de la formació 

professional per a l'ocupació - II 
1 Docent C.P. 16 mesos 
1 Suport i Qualitat 16 mesos 

(ADGG0508) Operacions 

d'enregistrament i tractament de dades i 

documents - I 

1 Docent  17 mesos 
1 Suport i Qualitat 17 mesos 

(ADGG0508) Operacions 

d'enregistrament i tractament de dades i 

documents - II 

1 Docent 17 mesos 
1 Suport i Qualitat 17 mesos 

(ADGG0408) Operacions auxiliars de 

serveis administratius i generals 
1 Docent  17 mesos 
1 Suport i Qualitat  17 mesos 

(SSCB0209) Dinamització d'activitats de 

temps lliure, educatiu, infantil i juvenil 
1 Docent  15 mesos 
1 Suport i Qualitat 15 mesos 

(SSCS0108) Atenció sociosanitària a 

persones en el domicili 
1 Docent  20 mesos 
1 Suport i Qualitat  20 mesos 

(SSCS0208) Atenció sociosanitària a 

persones dependents en institucions 

socials 

1 Docent  17 mesos 
1 Suport i Qualitat 17 mesos 

Suport a tots els itineraris 
(amb caràcter transversal) 

1 Tècnic/a de gestió 

econòmica i 

administrativa 

22 mesos 

Suport a tots els itineraris 
(amb caràcter transversal) 

1 Tècnic/a NT 18 mesos 

Suport a tots els itineraris 
(amb caràcter transversal) 

1 
 

 

Tècnic/a 

d'Orientació i 

Inserció Laboral 

18 mesos 
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TERCER. PROCÉS DE SELECCIÓ 

 

 En compliment de les Bases Generals, per a la selecció del personal a contractar 

es realitzarà un sondeig de candidatures en la base de dades de l'Agència de Col·locació 

València Activa entre les persones inscrites fins a la data d'aprovació de la convocatòria, 

sense perjudici de poder sol·licitar oferta genèrica d'ocupació a l'oficina corresponent de 

LABORA. 

 

 Una vegada es dispose del sondeig amb les persones candidates, se les citarà 

perquè presenten la següent documentació: 

- Sol·licitud i autobarem 

- Curriculum vitae 

- DNI o NIE amb el passaport, en vigor, de la persona candidata 

- Targeta SIP de la persona candidata 

- Documentació acreditativa del compliment de requisits 

- Documentació acreditativa dels mèrits que s'adduïsquen  

 

Comprovat el compliment de requisits i baremats els mèrits, es realitzarà la fase 

d'entrevistes i la publicació dels llistats provisionals, i s’obrirà un termini de 5 dies 

hàbils per a la presentació d'al·legacions a comptar des de l'endemà a la seua 

publicació. Les possibles incidències i al·legacions seran resoltes per l'òrgan de 

selecció, i posteriorment es procedirà a la publicació dels llistats definitius. 

 

Les persones candidates que no siguen seleccionades quedaran en reserva, 

segons ordre de puntuació definitiva, en provisió de possibles contingències, vacants, 

baixes, etc. 

 

 

QUART.- Quant als òrgans de selecció, publicitat i quantes altres qüestions que 

no es troben arreplegades en aquesta convocatòria, s'estarà al que es disposa en les 

Bases Generals per a la selecció de personal tècnic per a programes d'Ocupació i 

Formació aprovades per la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2019, el 

tenor literal del qual es troba publicat en el Tauler d'edictes electrònic municipal, així 

com en la pàgina web <valenciactiva.es>. 


