
 

PERFILS SOL·LICITATS ECOVID 2021 
 

PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES 
DESOCUPADES D'ALMENYS 30 ANYS D'EDAT PER ENTITATS LOCALS 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL MARC DEL PROGRAMA 
OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020 DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA (AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS) 

PROGRAMA ECOVID 2021 

Resolució de 5  de juliol de 2021 – (DOGV núm. 9124 de 09/07/2021).  

Orde 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball (bases reguladores). 

 

TITULACIONS UNIVERSITÀRIES DE GRAU 

DENOMINACIÓ DEL LLOC - (CNO): 

24811013 - ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 

Núm. LLOCS: 9 

TITULACIÓ: GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 2.356,73 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en la recopilació de criteris tècnics en matèria urbanística. 

 Col·laborar en l'elaboració d'una guia tècnica i de procediment. 

 Col·laborar en el maneig del programa Autocad o programa equivalent. 

 Col·laborar en la classificació de la informació i catalogació. 

 Col·laborar en la realització de plans, memòries i plecs de les diferents reformes i fer-ne el 
seguiment. 

 Col·laborar en els mesuraments en obra i la comprovació de certificacions. 

 Col·laborar en l'estudi i informes relacionats amb deficiències constructives en 
edificis. 

 Col·laborar en l'estudi i informes per a llicències de demolició. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

24211215 – BIOTECNÒLEG/ÒLOGA 

Núm. LLOCS: 1 

TITULACIÓ: GRAU EN BIOTECNOLOGIA O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 2.356,73 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Donar suport en la recepció i informació al pacient, preparació dels recipients 

necessaris per a cada anàlisi, identificació de mostres i imprés de sol·licitud d'anàlisi i 

introducció en el SIL. 

 Manteniment dels analitzadors. Calibratge, control i validació tècnica de les proves que 



 

s’han de processar cada dia. Processament de les mostres dels pacients. 

 Revisió i validació tècnica dels resultats de les anàlisis. 

 Realització, seguiment, actualització i correcció de protocols normalitzats de treball. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

28241056 – EDUCADOR/A SOCIAL 

Núm. LLOCS: 1 

TITULACIÓ: GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 2.356,73 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Donar suport en l'atenció directa a la problemàtica de caràcter socioeducativa, individual 

i/o col·lectiva, proporcionar informació a les persones usuàries dels servicis socials sobre 

els drets i les obligacions de què són titulars, dels recursos existents, així com de les 

activitats promogudes per entitats públiques i privades. 

 Col·laborar en l'estudi i valoració de les problemàtiques presentades per part de la 

persona o família objecte de l'atenció. 

 Col·laborar en l'aplicació dels recursos més idonis a les diferents situacions valorades, o 

si escau, derivació a altres servicis/programes del centre o altres recursos generals o 

especialitzats. 

 Col·laborar en l'elaboració d'informes socioeducatius i tècnics. 

 Col·laboració i coordinació amb els servicis sanitaris per a l'atenció social de les 

persones que puguen veure's afectades per la Covid-19. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO):  

21211010 –INFERMER/A DE CURES GENERALS 

Núm. LLOCS: 3 

TITULACIÓ: GRAU EN INFERMERIA O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 2.356,73 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar a garantir el funcionament adequat dels sistemes de vigilància i alerta precoç 

de quarantena en coordinació amb atenció primària. 

 Donar suport en el maneig i seguiment dels casos lleus i lleus-moderats que no 

necessiten atenció hospitalària. 

 Col·laborar a establir mecanismes per a l'atenció específica i segura a pacients 

vulnerables, tant de manera presencial com telemàtica. 

 Donar suport en la incorporació d'eines digitals que faciliten la identificació i seguiment de 

contactes. 

 Col·laborar a assegurar l'aplicació de les polítiques de prevenció de riscos  laborals. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

26241014 – GRADUAT/ADA SOCIAL/RELACIONS LABORALS 

Núm. LLOCS: 1 



 

TITULACIÓ: GRAU EN RELACIONS LABORALS O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 2.356,73 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Donar suport en l'estudi documental, el registre i l’explotació de les dades necessàries 

per a la prospecció de necessitats formatives. 

 Col·laborar en l'anàlisi d'inscripcions. 

 Col·laborar en l'estudi d'altres ofertes formatives impartides per entitats reconegudes en 

el sector. 

 Donar suport en la redacció de propostes formatives. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC - (CNO): 

28241065 - TREBALLADOR/A SOCIAL 

Núm. LLOCS: 18 

TITULACIÓ: GRAU EN TREBALL SOCIAL O EQUIVALENT  

GC SEGURETAT SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 2.356,73 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en la prestació tècnica d'informació, orientació i assessorament a la ciutadania 
sobre programes, drets i recursos tant municipals com d'altres administracions públiques. 

 Col·laborar en l'elaboració d'informes, memòries del servici d'atenció a persones usuàries. 
TITULACIONS CFGS 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

38121023 – TÈCNIC/A SISTEMES MICROINFORMÀTICS 

Núm. LLOCS: 2 

TITULACIÓ: CFGS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA O 

EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.502,37 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en l'administració de sistemes operatius del servidor instal·lant i configurant 

el programari. 

 Col·laborar en l'administració de servicis de xarxa (web, missatgeria electrònica, etc.). 

 Col·laborar en la gestió i/o realització del manteniment. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

37151038 – ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 

Núm. LLOCS: 2 

TITULACIÓ: CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.502,37 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en les iniciatives culturals. 

 Col·laborar animant es entitats a participar en els processos de dinamització cultural 



 

del barri. 

 Col·laborar en el disseny d'espais, estratègies i materials de promoció i difusió de 

projectes d'intervenció sociocultural. 

 Col·laborar en el disseny d'espais, estratègies i materials de promoció i difusió de 

projectes d'intervenció sociocultural. 

 Col·laborar en el disseny, la implementació i l’avaluació d'activitats lúdiques, culturals i 

fisicorecreatives. 

 Col·laborar en la dinamització de grups aplicant tècniques participatives i de 

dinamització, gestionant els conflictes i promovent el respecte i la solidaritat. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

37131069 – TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL 

Núm. LLOCS: 3 

TITULACIÓ: CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.502,37 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Programar activitats d'integració social aplicant els recursos i les estratègies 

metodològiques més adequades. 

 Dissenyar activitats d'atenció a les necessitats físiques i psicosocials en funció de les 

característiques de les persones usuàries i del context, controlar-ne i avaluar-ne el 

desenvolupament (atenció a la dependència). 

 Organitzar i implementar programes d'inserció laboral i ocupacional i avaluar-ne el 

desenvolupament. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

33141024 – TÈCNIC/A DE LABORATORI SANITARI, EN GENERAL 

Núm. LLOCS: 1 

TITULACIÓ: CFGS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.502,37 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Suport en el seguiment de processos biològics i químics. 

 Verificar el funcionament dels equips del laboratori aplicant procediments de qualitat i 

seguretat. 

 Obtindre mostres biològiques, condicionar la mostra per a analitzar-la segons el 

protocol específic de la unitat i distribuir-les en relació amb les demandes clíniques i/o 

analítiques, de manera que se n’assegure la conservació al llarg del procés, segons els 

protocols establits. 

 Recopilar i interpretar els resultats de proves i anàlisis, i avaluar la coherència i fiabilitat 

dels resultats obtinguts en les anàlisis utilitzant les aplicacions informàtiques. 

 Col·laborar en l'elaboració d'informes tècnics, gràfics, taules i fer presentacions per a 

reportar-ne els resultats. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

33261047 – TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Núm. LLOCS: 2 



 

TITULACIÓ: CFGS PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.502,37 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Promoure, amb caràcter general, la prevenció de les persones treballadores i emetre 

informes setmanals amb incidències esdevingudes en els treballs. 

 Vigilar el compliment de les normes de seguretat, higiene i ambientals, i supervisar 

l'adequació dels equips i mitjans de prevenció als riscos associats als treballs realitzats 

pel personal. 

 Col·laborar amb els servicis amb competències en PRL. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

38311103 – TÈCNIC/A EN AUDIOVISUALS (IMATGE I SO) 

Núm. LLOCS: 1 

TITULACIÓ: CFGS PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES O 

CFGS REALITZACIÓ DE PROJECTES AUDIOVISUALS I ESPECTACLES O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.502,37 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Donar suport en la planificació del procés de treball del projecte audiovisual o 

d'espectacle i d'esdeveniments d'acord amb el pla general de producció a partir de 

l'anàlisi de la documentació tècnica per a realitzar-lo i, així, complir els objectius 

previstos. 

 Col·laborar en la planificació de la producció dels projectes, establir les diferents fases, 

optimitzar temps, recursos, costos i qualitats amb l'autonomia i l’eficàcia requerides. 

 Participar en els processos complets de muntatge/edició i postproducció de programes 

audiovisuals i planificar les operacions, preparant materials i efectes, i realitzar el 

muntatge i la postproducció. 

 Donar suport en els recursos humans, tècnics i materials necessaris per a la producció 

de projectes audiovisuals, d'espectacles i d'esdeveniments, i determinar les seues 

característiques específiques per a aconseguir-los posteriorment. 

TITULACIONS CFGM 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

43091029 – EMPLEAT/ADA ADMINISTRATIU/IVA EN GENERAL 

Núm. LLOCS: 34 

TITULACIÓ: CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 7 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.277,42 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en la tramitació de documents o comunicacions internes o externes. 

 Col·laborar en l'elaboració de documents i comunicacions a partir de les ordes que es 

reben o de la informació que se n’obtinga. 

 Col·laborar en la classificació, registre i arxiu de comunicacions i documents. 

 Col·laborar en l'acompliment d'activitats d'atenció a la persona usuària. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 



 

38131017 – TÈCNIC/A EN SUPORT DE XARXES 

Núm. LLOCS: 4 

TITULACIÓ: CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 7 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.277,42€ 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en la instal·lació i configuració de programari bàsic i d'aplicació. 

 Col·laborar en la instal·lació, configuració i manteniment del servici multiusuaris. 

 Col·laborar en el manteniment de la web i xarxes. 

BATXILLERAT 

DENOMINACIÓ DEL LLOC - (CNO): 

36291018 - ALTRES PROFESSIONALS DE SUPORT DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

PER A TASQUES D'INSPECCIÓ I CONTROL I TASQUES SIMILARS 

Núm. LLOCS: 63 

TITULACIÓ: BATXILLERAT O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 7 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.277,42€ 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar en la tramitació de documents o comunicacions internes o externes. 

 Col·laborar en la classificació, registre i arxiu de comunicacions i documents. 

 Col·laborar en l'atenció directa a la ciutadania i informar dels recursos de cada centre. 

 Col·laborar en el funcionament adequat de les dependències municipals. 

OFICIALIA 1a 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

71211015 – OBRA DE PALETA 

Núm. LLOCS: 2 

TITULACIÓ: GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT + PERMÍS DE CONDUIR B 

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, 

arrebossats, etc.). 

 Col·laborar en els treballs de pintura. 

 Col·laborar en la demolició i reformes. 

 Col·laborar en el recondicionament de jardins..  

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

71311049 – FUSTER/A EN GENERAL 

Núm. LLOCS: 2 

TITULACIÓ: GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT + PERMÍS DE CONDUIR B 

GC SEGURETAT SOCIAL: 8 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.532,64 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 



 

 Col·laborar en la restauració de parcs infantils de fusta. 

 Col·laborar en la restauració de portes i mobiliari de fusta. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

61201028 – JARDINER/A EN GENERAL 

Núm. LLOCS: 2 

TITULACIÓ: GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT + PERMÍS DE CONDUIR B 

GC SEGURETAT SOCIAL: 8 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.532,64 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Col·laborar a retallar i desbrossar jardins, podar tanques i arbratge. 

 Col·laborar en el recondicionament de jardins..  

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

les tasques. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

72311035 – PINTOR/A I/O EMPAPERADOR/A 

Núm. LLOCS: 8 

TITULACIÓ: GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT + PERMÍS DE CONDUIR B 

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 . 

PEONADA 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

96021013 – PEÓ/ONA DE LA CONSTRUCCIÓ D'EDIFICIS 

Núm. LLOCS: 2 

TITULACIÓ: CERTIFICAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 10 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.125,83 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Donar suport a l'oficial 1r d’obra de paleta (enrajolats, paviments, arrebossats, etc.). 

 Donar suport en els treballs de pintura. 

 Demolir i reformar. 

 Recondicionar jardins. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

95121019 – PEÓ/ONA HORTICULTURA, JARDINERIA 

Núm. LLOCS: 4 

TITULACIÓ: CERTIFICAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL 10 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.125,83 € 



 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Retallar, desbrossar i netejar jardins. 

 Recondicionar jardins. 

DENOMINACIÓ DEL LLOC-(CNO): 

98111024 – MOSSO/A DE CÀRREGA I DESCÀRREGA, MAGATZEM I/O MERCAT 

D’ABASTIMENTS 

Núm. LLOCS: 4 

TITULACIÓ: CERTIFICAT ESCOLAR O EQUIVALENT 

GC SEGURETAT SOCIAL: 10 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 1.125,83 € 

FUNCIONS DEL LLOC: 

 Traslladar, ordenar i guardar documentació. 

TOTAL LLOCS: 169 

 

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 li és aplicable la disposició addicional quarta del Conveni col·lectiu 
del personal laboral al servici de l'Ajuntament de València en vigor. 

 


