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BASES PER A LA SELECCIÓ DE L'ALUMNAT DEL 

PROJECTE FPE 2022 

 

 

L'Ajuntament de València iniciarà el projecte FPE 2022, en virtut de la Resolució de la 

Directora General d'Ocupació i Formació, notificada el 2/11/2022, destinada a finançar 

la impartició de l'acció formativa (SSCS0208) ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A 

PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS Modalitat col·lectius 

exclusió social, dirigida a la formació de 10 persones desocupades en situació o risc 

d'exclusió social, programa FPE2022. 

 

 

Primer.- Objecte i núm. de places 

 

L'objecte d'estes bases és la regulació del procés de selecció de l'alumnat del projecte 

FPE2022, en el qual impartirà una acció formativa de 460 hores composta per: 

 Certificat de professionalitat (SSCS0208) 450 hores  

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Nivel 2 

 Formació complementària (FCOO03) 10 hores 

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere 

 

La formació es realitzarà en el Centre Municipal d’Ocupació i Formació Lleons, situat 

en carrer Lleons núm. 9, previsiblement en horari de 9.30 a 14.30. 

 

Dates previstes d'inici i finalització: 22/12/2022 i 25/05/2023. 

 

Núm. de places alumnat participant: 10. 

 

 

Segon.- Requisits alumnat 

 

Les persones participants com a alumnat han de reunir els següents requisits: 

 

1. Trobar-se inscrites en un servei públic d'ocupació (LABORA) en el moment de 

presentar la sol·licitud. 

2. Trobar-se en situació o risc d'exclusió social acreditada pels Serveis Socials de 

l'Administració Pública. 

3. Formació acadèmica. Hauran de complir algun dels requisits següents: 

a) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria 

(ESO). 

b) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà en un 

d'estos supòsits: 

 Que posseïsquen el títol de graduat en educació secundària obligatòria 

sempre que l'alumne o alumna haja superat l'avaluació final d'educació 
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secundària obligatòria per l'opció d'ensenyaments aplicats, que serà 

requisit necessari quan s'implante aquesta avaluació final excepte per 

a qui haguera obtingut el títol ESO amb anterioritat a la implantació de 

l'avaluació final. 

 Que posseïsquen el títol de Tècnic/a auxiliar. 

 Que posseïsquen el títol de Tècnic/a indicats en l'apartat 1.1.2 de 

l'Article 5 de l'Ordre 18/2016 (DOCV 7797 de 03/06/2016). 

 Que hagen superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent o 

acrediten dues assignatures pendents com a màxim en els dos primers 

cursos. 

 Que hagen superat el segon curs del primer cicle experimental de la 

Reforma dels ensenyaments mitjans. 

 Que hagen superat el tercer curs del Pla d'estudis de 1963, o segon 

curs de comuns experimental dels ensenyaments d'Arts Aplicades i 

Oficis Artístics. 

 Que hagen superat el Batxiller. 

 Que posseïsquen el títol de Tècnic/a superior o Tècnic/a especialista. 

 Que posseïsquen una titulació universitària o equivalent. 

 Que posseïsquen alguna de les titulacions equivalents per a l'accés als 

cicles formatius de grau superior. 

 Que hagen superat el primer nivell d'un programa de qualificació 

professional inicial. 

 Que hagen superat el curs de formació específic per a l'accés directe a 

cicles de grau mitjà 

 Que hagen superat altres estudis declarats equivalents a efectes 

acadèmics a algun dels anteriors. 

c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de Nivell 2. 

d) Haver superat les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà regulades 

per les administracions educatives. 

e) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 

45 anys. 

 

 

Tercer.- Preselección de candidatures i selecció 

 

La preselecció de candidatures es realitzarà entre les persones derivades pels Serveis 

Socials Municipals i les autocandidaturas presentades. Sense perjudici de poder 

sol·licitar sondeig a l’Agència de Col·locació València Activa o al corresponent Espai 

Labora. 

 

Totes les persones interessades hauran de presentar el formulari de sol·licitud i la 

documentació acreditativa dels requisits i les condicions de baremació que els siguen 

aplicables. 
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La selecció de les persones que vagen a participar en la formació estarà en funció de 

la puntuació obtinguda en la baremació.  

 

Per acreditar els requisits i condicions, les persones aspirants hauran d'aportar: 

 DNI en vigor o documentació acreditativa equivalent. 

 Curriculum vitae 

 Certificat de Vida Laboral en vigor 

 Certificat d'empadronament o autorització per a la seua consulta en el formulari 

de sol·licitud 

 Certificat de Vulnerabilitat o autorització per a la seua consulta als Serveis 

Socials Municipals en el formulari de sol·licitud 

 DARDE actualitzat 

 Títol de graduat en ESO o equivalent 

 Documentació que justifique els criteris de baremació aplicables 

 

Les condicions a baremar que no s'acrediten de la manera establida en les presents 

bases i resta de normativa aplicable no seran valorades. 

 

Les condicions acreditades hauran d'haver sigut obtingudes fins a la data de 

finalització del termini de presentació de sol·licituds d'inscripció en l'acció formativa. 

Tota aquella documentació, sol·licitud o condició aportada fora de termini no es 

baremarà. 

 

La consignació de dades falses o la falsedat de la documentació aportada comportarà 

l'exclusió del procés, sense perjudici de les mesures legals oportunes corresponents. 

 

 

Quart.- Lloc i termini de presentació de documentació 

 

Les sol·licituds de participació i la documentació es presentaran en el Centre Municipal 

d’Ocupació i Formació Emili Baró, situat en carrer Emilio Baró núm. 89 de València, 

amb cita prèvia que es facilitarà en el telèfon 962083632 o en el mateix Centre. En el 

moment de presentació de documentació es valorarà el criteri 12 de la baremació. 

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 14 de desembre de 2022 a les 

14.00 hores. 

 

 

Cinqué.- Baremació 

 

Les condicions de baremació, es detallen en el següent quadre: 

 

 



 

 

 

4 

 

 CONDICIONS DE BAREMACIÓ I ACREDITACIÓ Ptos 

1 Empadronament a la ciutat de València 
Autorització per a la seua consulta en la sol·licitud 

4 

2 Persones menors de 18 anys tutelades per la Generalitat. 
Certificat a l’efecte 

2 

3 Persones majors de 18 anys que hagen estat tutelades per la 
Generalitat 
Certificat a l’efecte 

2 

4 Dona 
DNI en vigor  

1 

5 Víctima de violència de gènere. 
D'acord amb el que es preveu en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de 
la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana, seran mitjans de prova per a l'acreditació: 
1. Qualsevol resolució judicial que reconega, encara que només siga de 
manera indiciària o incidental, l'existència d'un acte de violència sobre la 
dona previst en esta llei. 
2. L'informe del Ministeri Fiscal quan del contingut es desprenga que hi 
ha indicis que la demandant és víctima d'esta violència o l'acreditació de 
presentació d'un atestat policial. 
3. El certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme 
públic competent en matèria de violència sobre la dona. 

1 

6 Persones amb baixa qualificació 
Es considera que són persones amb baixa qualificació les que no 
estiguen en possessió d'un carnet professional, certificat de 
professionalitat de nivell 2 o 3, títol de formació professional, secundària 
no obligatòria o superior. Per a justificar-ho la persona candidata haurà 
de presentar una Declaració responsable a l’efecte. 

1 

7 Persona major de 45 anys 
DNI en vigor 

1 

8 Persones que encapçalen famílies monoparentals o 
monomarentales 
S'acreditarà mitjançant el corresponent títol oficial emès per la 
Conselleria competent en diversitat familiar, d'acord amb el Decret 
19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement 
de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana. 
Es considera família monoparental la que està conformada d'alguna de 
les maneres següents: 

a) Formada per una persona i la seua descendència, que estiga 
inscrita en el Registre Civil només amb ella com a progenitora. 

b) Formada per una persona vídua o en situació equiparable i la 
descendència que haguera tingut amb la parella desapareguda. 

c) Formada per una persona i les persones menors d'edat que tinga 
en acolliment per temps igual o superior a un any, i les majors 
d'edat que hagen estat en acolliment permanent; o formada per 
una persona que tinga la consideració de família acollidora 
d'urgència-diagnòstic. 

d) Formada per una persona i la seua descendència sobre la qual 
tinga en exclusiva la pàtria potestat. 

1 
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e) Així mateix, es considera persona progenitora la mare, el pare, el 
tutor o la tutora legal, o la persona acollidora. 

9 Persona trans 
S'acreditarà mitjançant la presentació de la resolució del Registre Civil 
per la qual es resol la petició de canvi de nom i sexe registrals, o de la 
documentació administrativa expedida per la Generalitat Valenciana 
d'acord amb la identitat de gènere manifestada, necessària per a l'accés 
als serveis administratius i de tota índole, segons el que es preveu en 
l'article 9 de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del 
reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la 
Comunitat Valenciana. 

1 

10 Persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió o 
de l'ingrés mínim vital 
Resolució de concessió a l’efecte. 

1 

11 Persona treballadora que es trobe en situació de suspensió de 
contracte o reducció de jornada a conseqüència d'un expedient de 
regulació d'ocupació 
Informe de vida laboral, contracte, comunicació d'inclusió en ERTE o 
certificat a l'efecte. 

1 

12 Adequació a la formació, motivació i objectius personals.  
Entrevista, en el moment de l’entrega de documentació. 

Fins 
a 4.  

 

En cas d'empat de puntuacions, tindrà prioritat la sol·licitud que tinga la millor 

puntuació, seguint l'ordre dels següents apartats: 

a) Dona 

b) Major edat 

c) Temps d'inscripció en LABORA 

d) Data del registre d'entrada de la sol·licitud 

 

 

Sisé.-Fi del procés de selecció 

 

Baremades les candidatures, es publicarà el llistat provisional de les persones 

seleccionades per ordre de puntuació. La identitat de les persones apareixerà 

codificada. Després del termini d'al·legacions, es publicarà Acta de selecció del procés 

amb el llistat definitiu. Las persones no seleccionades quedaran en una bossa de 

reserva, per ordre de puntuació, per a possibles substitucions de baixes o renúncies, 

sempre que el termini d'execució de la formació ho permeta.  

 

Es donarà publicitat d'aquestes bases, les baremacions i quanta informació afecte el 

procés de selecció de l'alumnat participant en el projecte FPE 2021, en la pàgina web 

<valenciactiva.es>. 

Enllaç: https://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-forma/formacion-en-fpe 

https://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-forma/formacion-en-fpe

