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PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL DESTINAT A LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONES DESOCUPADES, D'ALMENYS 30 ANYS D'EDAT, EN 

COL·LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA - EMCORP 2021 (AVALEM - EXPERIÈNCIA) 

Resolució de 30 de desembre de 2020 (DOGV número 8999, de 18 de gener de 2021) 
Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Treball, modificada per l'Ordre 10/2017, de 8 de maig. 

 

 
 

Davant la no cobertura de diversos llocs per falta de candidatures en les ocupacions 
següents: 

 dos llocs en l'ocupació 21111020 metges/esses, medicina general 
 un lloc en l'ocupació 22521013 tècnic/a en educació Infantil 
 un lloc en l'ocupació 31231060 tècnic/a en electricitat en general 
 tres llocs en oficialia de 1a en 71211015 obra de paleta 
 sis llocs en oficialia de 1a en 61201028 jardiner/a en general 
 un lloc en oficialia de 1a en 92101050 personal de neteja o netejadors/es en 

general 
 quatre llocs en oficialia de 1a en 72311035 pintor/a i/o empaperador/a 

 

I com que es tracta d'un programa d'iniciativa social es presenten noves ofertes a 
LABORA per a cobrir estes vacants. 

 

PERFILS SOL·LICITATS EMCORP 2021 
 

TITULACIONS UNIVERSITÀRIES DE GRAU 

DENOMINACIÓ DEL LLOC - (CNO): 

21111020 - METGES/ESSES, MEDICINA GENERAL 

NRE. LLOCS: 2 

TITULACIÓ: GRAU EN MEDICINA (COL·LEGIAT/ADA) O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 1 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 2.491,86 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en la implementació de mesures urgents de prevenció, contenció i 

coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i contindre el 

risc de transmissió i garantir la detecció de brots, així com assegurar la resposta 

primerenca. 

 

TITULACIONS CFGS 

DENOMINACIÓ DEL LLOC - (CNO): 

22521013 – TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ INFANTIL  

Núm. LLOCS: 1 
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TITULACIÓ: CFGS EDUCACIÓ INFANTIL 

GC SEGURETAT SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.502,37 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en la utilització de recursos i procediments per a donar resposta a les 

necessitats infantils i assistència a reunions. 

 Col·laborar en l'atenció dels xiquets i de les xiquetes a l'aula, menjador, pati i escola 

matinera. 

 

TITULACIONS CFGM 

DENOMINACIÓ DEL LLOC - (CNO): 

31231060 – TÈCNIC/A EN ELECTRICITAT EN GENERAL 

NRE. LLOCS: 1 

TITULACIÓ: CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES 

GC SEGURETAT SOCIAL: 7 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.277,42 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en la verificació del funcionament de quadres elèctrics. 

 Col·laborar en la revisió i manteniment de quadres elèctrics. 

 

OFICIALIA 1a 

DENOMINACIÓ DEL LLOC - (CNO): 

71211015 – OBRER DE VILA 

NRE. LLOCS: 3 

TITULACIÓ: GRADUAT ESCOLAR 

GC SEGURETAT SOCIAL: 8 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.532,64 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en la reparació d'instal·lacions d'obra de paleta (enrajolats, paviments, 

enlluït, etc.). 

 Col·laborar en els treballs de pintura. 

 Col·laborar en la demolició i reformar. 

 Col·laborar en el recondicionament de jardins. 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC - (CNO): 

61201028 – JARDINER/A EN GENERAL 

NRE. LLOCS: 6 

TITULACIÓ: GRADUAT ESCOLAR 

GC SEGURETAT SOCIAL: 8 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.532,64 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en la retallada i desbrossament de jardins, poda de tanques i arbratge. 
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 Col·laborar en el recondicionament de jardins. 

 Col·laborar en l'ús de maquinària i utillatge necessaris per a la correcta realització de 

les tasques. 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC - (CNO): 

92101050 – PERSONAL DE NETEJA O NETEJADORS/ORES EN GENERAL 

NRE. LLOCS: 1 

TITULACIÓ: GRADUAT ESCOLAR 

GC SEGURETAT SOCIAL: 8 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.532,64 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en les tasques de neteja extraordinària de passarel·les a les platges de 

València i en les bibliomar. És un projecte específic fora de les tasques ordinàries amb 

motiu de la situació de la Covid-19 i l'adopció de mesures excepcionals d'higiene. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC - (CNO): 

72311035 – PINTOR/A I/O EMPAPERADOR/A 

NRE. LLOCS: 4 

TITULACIÓ: GRADUAT ESCOLAR 

GC SEGURETAT SOCIAL: 8 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.532,64 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en els treballs de pintura d'interiors i exteriors dels edificis municipals 

(murs, pistes esportives, aules, locals, etc.). 

 Col·laborar en el recondicionament de jardins. 

 

 

TOTAL LLOCS: 18 

 

 

Al personal laboral temporal que presta servicis per a la realització de 
programes públics de formació i promoció d'ocupació i per a realitzar les accions 
formatives dels diferents plans de formació i ocupació local s’aplica la disposició 
addicional quarta del vigent conveni col·lectiu del personal laboral al servici de 
l'Ajuntament de València. 


