
 
 

INSTRUCCIONS A LES CANDIDATURES DEL PROGRAMA EMPUJU 2020 DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ 

Per a poder participar en el procés de selecció de l'Ajuntament de València en el programa 
EMPUJU, subvenció destinada a la contractació de persones joves per entitats locals en el marc del 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ)-PLA AVALEM JOVES es deu: 

 

1.- Constar en els llistats de candidatures preseleccionades per LABORA (SERVEF) 

2.- Rebre un SMS de l'Ajuntament de València informant que s'està preseleccionada per a 
participar en el procés de selecció i han de presentar la documentació de manera telemàtica 
prioritàriament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València: 

(http://www.valencia.es/ayuntamiento/home.nsf/(Portadas2)/%24first?opendocument&lang=2 ), en un 
termini de 3 dies hàbils des de l'emissió del tercer SMS d'avís a les candidatures. 

 

PASSOS A SEGUIR (LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETINGUDAMENT): 

Tota la informació i les comunicacions que realitze l'Ajuntament de València relatives al programa 
EMPUJU seran publicades en la pàgina web de València Activa, el enllaç és el següent: 

http://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-emplea/anem-empuju 

 

Des d'aqueix enllaç s'ha de descarregar l'imprés d'autobaremació i la fitxa de dades 
personals que cada persona preseleccionada ha d'emplenar i signar per a participar en el programa, i 
enviar preferentment de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de València, 
juntament amb la resta de documentació requerida. També estan publicats els perfils sol·licitats per 
l'Ajuntament i la instrucció del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 

A cada persona se li assignarà un codi numèric propi (EMPUJU Núm. X) que li serà comunicat 
en el missatge SMS amb el qual l'Ajuntament de València l’informa a cada candidatura que ha sigut 
preseleccionada per LABORA. Amb aquest codi apareixerà en els llistats de baremació que es 
publiquen i en l'acta de selecció, en els quals no figura cap dada identificativa de la persona participant, 
per a preservar la protecció de dades personals. Cada persona ha d'aportar la documentació 
justificativa que s'ajuste a les seues circumstàncies personals, en el termini màxim de 3 dies hàbils 
des de l'emissió per part de l'Ajuntament de València del tercer SMS de contacte amb la persona 
preseleccionada. 

Tota la documentació aportada ha d'estar actualitzada i en vigor. Els documents justificatius han 
d'estar complets, han de recollir l'anvers i el revers del document (per davant i per darrere). 

El termini que s'establirà per a la presentació d'al·legacions/ reclamacions per part de les 
candidatures, una vegada publicat el llistat de baremació serà de de 3 dies hàbils, per raons 
d'urgència. Es publicarà en el seu moment en la pàgina web els dies concrets. 

En l'imprés de baremació i en les instruccions a les candidatures, ve una “RELACIÓ DE 
DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE L'AUTOBAREMACIÓ A PRESENTAR”, en la qual es relacionen els 
documents que han de presentar-se preferentment de forma telemàtica per la seu electrònica. En 
l'imprés d'autobaremació estan explicats tots els criteris de baremació que es baremaran i els 
documents justificatius que han d'aportar-se per a cadascun dels criteris. 
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LLEGIR L'IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ I LA FITXA DE DADES PERSONALS 
DETINGUDAMENT I EMPLENAR-LO EN LLETRA CLARA i MAJÚSCULES. 

ÉS MOLT IMPORTANT FACILITAR TELÈFON MÒBIL (SI ES DISPOSA, UN ALTRE TELÈFON 
ADDICIONAL INDICAR-LO) I UN CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE. CADA PERSONA 
HAURÀ DE CONÉIXER QUIN ÉS EL SEU NÚMERO IDENTIFICATIU COM A CANDIDATURA 
PARTICIPANT DEL PROGRAMA. 

 

Si alguna precandidatura no està interessada a participar en el programa, haurà de descarregar 
de la pàgina web l'imprés denominat “REBUIG D'OFERTA”, emplenar-lo signar-lo, i enviar-ho 
telemàticament per seu electrònica juntament amb una fotocòpia del DNI/NIE. 

La falta de presentació, per part de la persona preseleccionada, de la documentació acreditativa 
d'un criteri determinarà que aquest no siga valorat, llevat que es referisca a un document essencial com 
el DNI/NIE i l'acreditació de la titulació acadèmica sol·licitada, i en aquest cas, la seua no presentació 
implicarà l'exclusió de la persona preseleccionada del procés de selecció per no complir requisits i així 
es farà constar en l'acta de selecció. 

L'imprés d'autobaremació haurà d'anar signat en totes les fulles en les quals se sol·licite la 
signatura de la persona interessada. 

OBSERVACIONS: 

El criteri 1 (Protecció per desocupació) i el criteri 4 (Situació d'atur de llarga duració) serà informat 
per *LABORA, i no ha de ser valorat per la persona precandidata. 

Respecte al criteri 5 (Situació o risc d'exclusió social), quan siga procedent, per a presentar el 
certificat dels serveis socials acreditatiu d'aquesta situació, si la persona preseleccionada està 
empadronada en el municipi de València i són els propis serveis socials municipals els qui han 
d'acreditar aquesta situació, la persona precandidata haurà de marcar en la fitxa de dades personals la 
casella d'autorització a l'Ajuntament de València per a la seua obtenció. En cas que la persona estiga 
empadronada en un altre municipi diferent haurà d'aportar el certificat pels seus propis mitjans. 


