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CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DEL PERSONAL PER AL 

PROJECTE ORIENTACCIÓ 2022  

(Aprovada per acord de la JGL de 22 de juliol 2022) 

 

PRIMER. OBJECTE 

L’objecte d’esta convocatòria és establir el procés de selecció del personal que s’ha de 

contractar per a executar el projecte ORIENTACCIÓ 2022.  

 

L’Ajuntament de València iniciarà el projecte ORIENTACCIÓ 2022 en virtut de la 

Resolució de 29 de juny de 2022 de la Direcció General de Planificació i Serveis de 

LABORA, per la qual es concedix una subvenció per a fer itineraris individualitzats i 

personals d’ocupació per a persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys, 

que desenvolupa el projecte integral d’ocupació, dins del component 23 (Noves 

polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu), inversió 4 

“Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat”, línia d’inversió “Col·lectius 

Vulnerables”, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Mecanisme 

de Recuperació i Resiliència de la UE. 

 

Esta convocatòria es regix amb caràcter general per les Bases generals per a la selecció 

de personal per a programes de formació i ocupació aprovades per Junta de Govern 

Local, en virtut de l’acord adoptat en data 15 de juliol de 2022. 

 

El projecte que s’ha de desenvolupar consistix a fer itineraris individualitzats i 

personalitzats (IIP) d’ocupació, adreçats al col·lectiu de persones desocupades de llarga 

duració, majors de 45 anys, inscrites com a aturades en els Espai Labora. Els IIP han 

d’estar compostos per: 

• Accions d’orientació (mínim 120 hores): individuals, grupals i tallers, que 

necessàriament inclouran l’entrevista de diagnòstic i el disseny de l’itinerari 

• Accions formatives (mínim de 160 hores de duració) en accions del Catàleg 

d’Especialitats Formatives desenvolupat en el marc del Sistema de Formació 

Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral. 

 

Per tant, el desenvolupament d’este projecte requerix la contractació de personal per a 

atendre els beneficiàries i les actuacions que cal desenvolupar són les següents: 

 Diagnòstic d’ocupabilitat i disseny de l’IIP. 

 Accions d’orientació laboral: individuals (d’1 hora de durada), grupals (de 2 

hores de durada), tallers (de 2 o 5 hores de durada). 

 Sessions motivacionals i d’assessorament sobre emprenedoria i economia social. 

 Acompanyament durant el desenvolupament de l’IIP. 

 Accions formatives adreçades a millorar l’ocupabilitat dels participants, segons 

la programació del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic 

d’Ocupació Estatal (SEPE). 
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SEGON. PERSONAL QUE S’HA DE CONTRACTAR 

 

Els perfils i nombre de places oferits són els següents: 

 

Núm. 

posats 

Perfil 

5 Orientació professional i inserció laboral 

1 Especialista en noves tecnologies 

1 Docent de llengua – Anglés i alemany 

1 Docent de llengua – Valencià i castellà 

3 Administració (personal de suport) 

 

El personal contractat podrà participar i/o impartir accions formatives per a les quals 

complisca els requisits establits en la normativa d’aplicació. 

 

Resulta requisit imprescindible per a la contractació la validació prèvia de LABORA del 

personal que executarà les accions d’orientació i formació. 

 

 

TERCER. DURADA, JORNADA I HORARI 

 

La durada del contracte serà aproximadament d’11 mesos, depenent de la data d’inici 

del contracte. En tot cas, les contractacions finalitzaran el 31 d’agost de 2023. 

 

Les contractacions seran en la modalitat de contracte de durada determinada vinculat a 

programes finançats amb fons europeus, en jornada de 30 hores setmanals. L’horari 

podrà ser de matí, de vesprada o jornada partida, en funció de les necessitats, i podrà 

dur-se a terme en qualsevol dels CMOF adscrits al Servici de Formació i Ocupació. 

 

 

QUART. REQUISITS DE LES CANDIDATURES 

 

Els requisits que cal complir són els que es disposen en la base segona de les bases 

generals. Així mateix, hauran de complir els requisits establits en el punt 22 de la 

Resolució de 22 de desembre de 2021, del conseller d’Economia sostenible, sectors 

productius, comerç i treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen, 

per mitjà d’una tramitació anticipada, les subvencions destinades al finançament de les 

inversions del component 23 (Noves polítiques públiques per a un mercat de treball 

dinàmic, resilient i inclusiu), inversió 4 «Nous projectes territorials per al reequilibri i 

l’equitat», línia d’inversió «Col·lectius vulnerables», dins del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència per a persones desocupades de llarga duració, majors de 45 

anys, com també les establides pel Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic 

d’Ocupació Estatal (SEPE) per a les accions formatives que s’han d’impartir, la qual 
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cosa es concreta en: 

 

Perfil d’orientació professional i inserció laboral  

 Haurà d’estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau en 

Psicologia, Pedagogia, Treball Social, Relacions Laborals i RH, o Educació Social, 

o equivalents. A més haurà de comptar amb una experiència professional 

degudament acreditada mínima de 12 mesos en funcions relacionades amb accions 

d’orientació laboral. 

No és imprescindible una de les titulacions anteriors quan, a més d’estar en 

possessió de qualsevol titulació universitària de grau o equivalent, puga acreditar 

una experiència professional d’almenys 24 mesos en funcions relacionades amb 

accions d’orientació laboral. 

 Tindre coneixements del mercat laboral en la Comunitat Valenciana i disposar de 

prou domini en el maneig d’internet, eines ofimàtiques i xarxes socials per a 

impartir les accions que constituïxen l’itinerari 

 

Perfil d’especialista en noves tecnologies 

 Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau en Enginyeria 

Informàtica, o equivalent, o titulació de CFGS Família Informàtica i 

Comunicacions o equivalent. 

 

 Competència docent: complir almenys un dels requisits següents: 

 Estar en possessió del CAP o màster universitari que habilita per a 

l’exercici de les professions regulades de professor d’Educació 

Secundària Obligatòria o com a mínim 300 hores de formació en 

metodologia didàctica. 

 Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador/a 

ocupacional o de docència de la formació professional per a l’ocupació.  

 Acreditar una experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els 

darrers deu anys en formació professional per a l’ocupació o del sistema 

educatiu. 

 

 Tindre 1 any d’experiència laboral en l’àmbit de les tecnologies de la informació i 

la comunicació (TIC).  

 

Perfil docent de llengua – Anglés i alemany 

 Titulació Anglés. Tindre almenys alguna de les titulacions següents:  

 Llicenciatura o grau en Estudis anglesos, Traducció i mediació 

interlingüística - Llengua B Anglés, Llengües modernes i llurs literatures 

– Anglés i alemany, o equivalent. 

 Qualsevol altra titulació superior si es té acreditada oficialment la 

competència lingüística en anglés de nivell C1 o superior. 
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 Titulació universitària cursada en un país de parla anglesa (estrangera), 

en el seu cas, amb la corresponent homologació. 

 

 Titulació Alemany. Tindre almenys alguna de les titulacions següents:  

 Llicenciatura o grau en Filologia Alemanya, Traducció i mediació 

interlingüística - Llengua B Alemany, Llengües modernes i llurs 

literatures – Anglés i alemany, o equivalent. 

 Qualsevol altra titulació superior si es té acreditada oficialment la 

competència lingüística en alemany de nivell C1 o superior. 

 Titulació universitària cursada en un país de parla alemanya, en el seu 

cas, amb la corresponent homologació. 

 

 Competència docent. Complir almenys un dels requisits següents: 

 Estar en possessió del CAP o màster universitari que habilita per a 

l’exercici de les professions regulades de professor d’Educació 

Secundària Obligatòria o com a mínim 300 hores de formació en 

metodologia didàctica. 

 Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador/a 

ocupacional o de docència de la formació professional per a l’ocupació.  

 Acreditar una experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els 

darrers deu anys en formació professional per a l’ocupació o del sistema 

educatiu. 

 

Perfil docent de llengua – Valencià i castellà 

 

 Titulació Valencià: tindre almenys alguna de les titulacions següents:  

 Grau, llicenciatura o diplomatura en Filologia catalana, Llengua i 

literatura catalana, Magisteri en valencià, o equivalent. 

 Llicenciatura en Filosofia i Lletres, Filologia, Geografia, Història, 

Filosofia, Pedagogia o Psicopedagogia, Sociologia, Humanitats o alguna 

equivalència, junt amb el certificat de coneixements de valencià 

corresponent al nivell C1 o equivalent. 

 

 Titulació Castellà: títol oficial de grau, llicenciatura o diplomatura en l’àmbit 

lingüístic: Estudis hispànics, o equivalents. 

 

 Competència docent. Complir almenys un dels següents requisits: 

 Estar en possessió del CAP o màster universitari que habilita per a 

l’exercici de les professions regulades de professor d’Educació 

Secundària Obligatòria o com a mínim 300 hores de formació en 

metodologia didàctica. 

 Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador/a 

ocupacional o de docència de la formació professional per a l’ocupació.  
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 Acreditar una experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els 

darrers deu anys en formació professional per a l’ocupació o del sistema 

educatiu. 

 

Perfil administració (personal de suport) 

 Estar en possessió de titulació oficial de Cicle Formatiu Grau Superior Família 

Administració i Gestió o equivalent. 

 

 Tindre almenys 6 mesos d’experiència laboral exercint funcions de gestió 

econòmica i administrativa degudament acreditada. 

 

 

Les funcions a exercir per a tots els perfils son les que arreplega en la Base Segona de 

les Bases Generals, com també les que establix la citada Resolució de 22 de desembre 

de 2021, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  

 

Els mitjans d’acreditació de requisits i mèrits, i els criteris de baremació seran els 

disposats en les Bases Generals. 

 

 

CINQUÉ. PROCÉS DE SELECCIÓ 

 

El procediment a seguir en este procés de selecció serà convocatòria pública exposada 

en el tauler electrònic d’edictes (TEE) municipal. 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de 

la publicació de la convocatòria en el TEE. Las persones interessades a participar en el 

procés de selecció i que complisquen amb els requisits hauran de presentar la sol·licitud 

de participació juntament amb la documentació acreditativa dels requisits i mèrits a 

valorar, preferentment, per via telemàtica en la Seu electrònica de l’Ajuntament de 

València. Així mateix podrà presentar-se per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 

16.4 de la Llei 39/2015, del procediment  administratiu comú de les administracions 

públiques. 

 

La documentació que s’ha de presentar és la següent: 

- Sol·licitud i autobaremació 

- Curriculum vitae 

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

- Documentació acreditativa del compliment de requisits 

- Documentació acreditativa dels mèrits que s’adduïsquen 

 

Examinada la documentació presentada, si s’observa cap deficiència de la documentació 

acreditativa dels requisits, es publicarà en el TEE i en la web <valenciactiva.es> la llista 
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de sol·licituds amb la documentació requerida perquè s’esmene en el termini de 3 dies 

hàbils a comptar de l’endemà de la publicació. 

 

Seran excloses del procés de selecció les persones que es comprove que no reunixen els 

requisits requerits, o que no aporten la documentació requerida en el termini fixat. 

 

Revisada la documentació i baremats els mèrits, es durà a terme la fase d’entrevistes, 

després de la qual es publicaran els llistats provisionals en el TEE i en la web 

<valenciactiva.es>, i s’obrirà un termini de 3 dies hàbils a comptar de l’endemà a la seua 

publicació per a la presentació d’al·legacions, sent el lloc i manera de presentació els 

anteriorment citats. Les possibles incidències i al·legacions seran resoltes per l’òrgan de 

selecció, després de la qual cosa es procedirà a la publicació dels resultats definitius. 

 

 

SISÉ. Quan als òrgans de selecció, publicitat i quantes altres qüestions que no es 

troben arreplegades en esta convocatòria, cal atindre’s al que es disposa en les bases 

generals per a la selecció de personal tècnic per a programes de formació i ocupació 

aprovades per la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2022, el qual es troba 

publicat en el tauler d’edictes electrònic municipal, com també en la pàgina web 

<valenciactiva.es>. 

 


