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CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 

DE PERSONAL TÈCNIC DEL PROJECTE FPO 2021 

 

 

PRIMER.- OBJECTE 

 

L'objete d'esta convocatòria és establir el procés de selecció del personal tècnic a contractar 
per a l'execució del projecte FPO 2021.  

 
L'Ajuntament de València iniciarà el projecte FPO 2021, en virtut de la Resolució rebuda en 

data 22/10/2021 de la Directora General d'Ocupació i Formació, per la qual es concedeix 

subvenció per a la realització de l'acció formativa (ADGG0408) Operacions Auxiliars de Serveis 

Administratius i Generals, en els termes sol·licitats atenent el que s'estableix en la Resolució de 

30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i 

Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 

realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació 

amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de 

l'Orde TMS/368/2019. 

 

Aquesta convocatòria es regeix amb caràcter general per les BASES GENERALS PER A la SELECCIÓ 
DE PERSONAL TÈCNIC PER A PROGRAMES D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ aprovades per Junta de 
Govern Local, en virtut d'acord adoptat en data 13/12/2019. 
 

Este projecte requereix la contractació de personal per al desenvolupament de l'acció 

formativa (ADGG0408) Operacions Auxiliars de Servicis Administratius i Generals, de la 

modalitat de col·lectius, segons consta en la Memòria del projecte FPO 2021. 

 

 

SEGON.- PERSONAL A CONTRACTAR 

 

Els perfils, núm. de llocs oferits i la duració del contracte són els següents: 

 

Núm. llocs Perfil Duració contracte 

1 
Docència i tutoria del certificat de professionalitat 
“(ADGG0408) Operacions Auxiliars de Serveis 
Administratius i Generals” 

6 mesos 

1 
Coordinació, avaluació de qualitat i suport tècnic del 
certificat de professionalitat “(ADGG0408) Operacions 
Auxiliars de Serveis Administratius i Generals” 

6 mesos 

 

Les contractacions seran en la modalitat per obra o servici, en jornada de 25 hores setmanals i, 

previsiblement, en horari de vesprada de 15.30 a 20.30, per a la impartició i gestió de la 

formació en el Centre Municipal d’Ocupació i Formació Emili Baró. 
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TERCER.- REQUISITS DE LES CANDIDATURES 

 

Els requisits generals s'estableixen en la base segona punt 1 de les BASES GENERALS. Els 

requisits específics contemplats en la base segona punt 2 de les Bases Generals, respecte a 

titulació, formació i experiència professional es concreten: 

 

Perfil Docència/Tutoria del certificat de professionalitat “(ADGG0408) Operacions Auxiliars de 

Serveis Administratius i Generals”  

S'estarà al que es disposa en el RD 645/2011 de 9 de maig, pel qual s'establixen cinc certificats 

de professionalitat de la família professional Administració i gestió que s'inclouen en el 

Repertori Nacional de certificats de professionalitat i s'actualitzen els certificats de 

professionalitat establits en el Reial Decret 1210/2009, de 17 de juliol; respecte a les 

prescripcions del personal formador dels mòduls del certificat de professionalitat ADGG0408, i 

es requerix: 

Titulació 
Experiència mínima 

Amb acreditació Sense 
acreditació 

Llicenciatura, enginyeria, arquitectura o el títol de grau 

corresponent o altres títols equivalents. 

Diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o el 

títol de grau corresponent o altres títols equivalents. 

Tècnic/a i Tècnic/a Superior de les famílies professionals 

d'Administració i gestió i d'Arts gràfiques. 

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l'àrea de 

Gestió de la Informació i comunicació de la família 

professional d'Administració i gestió. 

1 any 3 anys 

 

L'experiència mínima referida es considerarà acreditada amb la realització de tasques en llocs 

assimilats a les ocupacions o llocs de treball relacionats que posibiliten l'accés a la formació a 

impartir i la seua validació com a docent per part de LABORA. Resulta requisit imprescindible la 

validació del personal docent per LABORA. 

 

 

Perfil Coordinació, avaluació de qualitat i suport tècnic del certificat de professionalitat 

“(ADGG0408) Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals” 

 

S'estarà al que es disposa en l'esmentada Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció 

General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria 

per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides 

prioritàriament a persones desocupades. Respecte a la titulació es requerix: 
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Titulació 
Experiència 

mínima 

Titulació universitària en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia o Ciències 

de l'Educació 

Titulació universitària en Educació Social, Treball Social o Magisteri 

Títol de Tècnic/a superior en Integració Social. 

6 mesos 

 

L'experiència mínima es considerarà acreditada amb la realització de tasques de similar 

naturalesa amb una duració mínima de 6 mesos o 600 h en accions formativas de les previstes 

en el Catàleg d'especialitats formatives en el marc del sistema de formació professional per a 

l'ocupació en l'àmbit laboral. Amb la finalitat de donar cobertura a les especificacions de la 

Resolució de 30 de desembre de 2020, únicament s'acceptaran aquestes titulacions. 

 

Les funcions a exercir per aquest perfil seran les recollides en l'Annex I de les BASES GENERALS 

i les establides per la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació.  

 

L'acreditació de requisits i mèrits, i els criteris de baremació seran els que es disposen en les 

BASES GENERALS. 

 

En cas d'optar als dos perfils, les persones finalment seleccionades triaran per ordre de 

puntuació el lloc 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. 

 

 

QUART.- PROCÉS DE SELECCIÓ 

 

Per a la selecció del personal a contractar se sol·licitarà 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 i s'obrirà termini de 5 dies hàbils per a presentació 

d’autocandidatures .  

 

Una vegada es dispose del sondeig amb les persones candidates, se'ls sol·licitarà la 

presentació de la següent documentació: 

- Sol·licitud i autobaremació 

- Curriculum vitae 

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

- Tarjeta SIP de la persona candidata 

- Documentació acreditativa del compliment de requisits 

- Documentació acreditativa dels mèrits que s'adduïsquen  

 

Les persones que presenten autocandidatura hauran d'aportar en la sol·licitud de participació 
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en el procés selectiu, la documentació relacionada en el paràgraf anterior. 

 

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

i la publicació dels llistats provisionals, obrint-se un termini de 3 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, després del que es procedirà a 

la publicació dels llistats definitius. 

 

Les persones candidates que no siguen seleccionades quedaran en reserva, segons orde de 

puntuació definitiva, en provisió de possibles contingències, vacants, baixes, etc. 

 

 

CINQUÈ.- Quant als òrgans de selecció, publicitat i quantes altres qüestions no es troben 

arreplegades en esta Convocatòria, s'estarà al que es disposa en les BASES GENERALS 

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

les qual es publicarà en la pàgina web <valenciactiva.es>  


