
 
  

BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PARTICIPANTS EN EL PROJECTE ORIENTACCIÓ 

2022 

 

Per Resolució de 22 de desembre de 2021, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, s'aproven les bases reguladores i es convoquen, mitjançant 

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 (DOGV núm. 9245 / 29.12.2021). 

 

Per Resolució de 29 de juny de 2022 de la Direcció General de Planificació i Serveis de LABORA, 

amb data d'entrada en el Registre municipal el 7 de juliol de 2022, es va concedir a 

l'Ajuntament de València una subvenció per a la realització d'itineraris individualitzats i 

personals d'ocupació per persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys. 

 

En virtut d'això, és procedent aprovar les bases i la convocatòria per a seleccionar les persones 

participants en el projecte ORIENTACCIÓ 2022. 

 

Primer. Objecte  

 

L’objecte d'estes bases i convocatòria és establir les normes per a la selecció de participants en 

el projecte ORIENTACCIÓ 2022, en el qual cada participant realitzarà un itinerari individualitzat 

i personalitzat (IIP) d'ocupació. 

 

El nombre de places que es convoquen són 100. Les persones beneficiàries que realitzen els 

itineraris individualitzats i personals d'ocupació (IIP) han de rebre com a mínim 120 hores 

d'orientació laboral i 160 hores de formació, amb l'objectiu de proporcionar-los les eines 

necessàries per a la realització d'una cerca activa d'ocupació i la millora de la seua ocupabilitat. 

 

Les actuacions que s’han de desenvolupar dins dels IIP són les següents: 

• Diagnòstic d'ocupabilitat i disseny de l'IIP. 

• Accions d'orientació laboral: individuals (d'1 hora de duració), grupals (de 2 hores de 

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

• Sessions motivacionals i d'assessorament sobre emprenedoria i economia social. 

• Acompanyament durant el desenvolupament de l'IIP. 

• Accions formatives dirigides a millorar l'ocupabilitat de les persones participants, segons la 

programació del Catàleg d'especialitats formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal 

(SEPE). 

 

Segon. Requisits 

 

Els requisits que han de complir les persones participants són els recollits en la citada 

Resolució de 22 de desembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, així com en la Instrucció 4/2022 del director general de LABORA 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació relativa al procediment de selecció de persones 
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participants en nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat línia d'inversió: col·lectius 

vulnerables dins del pla de recuperació, transformació i resiliència MRR per a persones 

desocupades de llarga duració majors de 45 anys (CID 346), que es concreten en: 

 

- Persones desocupades de llarga duració: es consideraran persones desocupades de 

llarga duració aquelles que hagen estat en situació de desocupació durant 12 mesos, 

dins dels 18 mesos anteriors al moment en què inicien la seua participació en el 

projecte, i inscrites com a demandants d'ocupació durant este període. 

 

- Persones majors de 45 anys  

 
- Estar inscrites com a demandants d'ocupació, en situació de no ocupades, en els Espai 

Labora de la Comunitat Valenciana, abans i en el moment de la seua inclusió en 

l'itinerari. 

 

- Les persones participants han d'estar empadronades en el municipi de València.  

 

En ca de produir-se la baixa o renúncia d'alguna persona participant de l'acció, pot ser 

substituïda per una altra de la llista de reserva, sempre que es produïsca en la primera meitat 

de projecte. 

 

Tots els requisits han de complir-se en el moment de la inclusió en el projecte. 

 

Preferiblement el 55% de les persones participants han de ser dones, llevat que no hi haja un 

nombre de dones desocupades suficient en els corresponents Espai Labora, amb els perfils 

requerits per l'entitat beneficiària. 

 

Tercer. Procediment de participació 

 

El procediment és l'establit en la Resolució de 22 de desembre de 2021, del conseller 

d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com en la Instrucció 4/2022 

del director general de Labora  Servici Valencià d’Ocupació i Formació relativa al procediment 

de selecció de persones participants en nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat 

línia d'inversió: col·lectius vulnerables dins del pla de recuperació, transformació i resiliència 

MRR per a persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys (CID 346). 

 

L'Ajuntament de València sol·licitarà a l'Espai Labora assignat un sondeig de candidatures a 

través de la corresponent oferta de servicis que complisquen els requisits exigits. Remés el 

llistat, s'iniciarà el procediment de preselecció de participants, es contactarà amb estes 

persones mitjançant missatge de text per a ser citades a la realització del procés de selecció. 

 

En el cas que hi haja persones interessades a participar-hi, sempre que complisquen els 

requisits, podran dirigir-se al Servici de Formació i Ocupació per a sol·licitar la seua inclusió.  
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Quart. Baremació 

 

Les condicions que es baremaran a l'efecte d'este projecte Orientacció, fins a un total de 10  

punts, són les següents: 

 

1- NIVELL DE QUALIFICACIÓ: màxim 4 punts 

 Sense qualificació 4 punts 

 Graduat escolar/ESO 3 punts 

 Batxillerat 2 punts 

 Estudis universitaris 1 punt 

2- ACTITUD I MOTIVACIÓ: màxim 6 punts 

 

En cas d'empat de les candidatures, es decidirà a favor del sexe femení. Si persistix l'empat, es 

dirimirà a favor de la persona de major antiguitat en situació de desocupació. 

 

Cinqué. Procés de selecció 

 

Després de la baremació de les persones interessades a participar-hi, es publicarà el llistat de 

les seleccionades per orde de puntuació. Així mateix, les persones no seleccionades quedaran 

en una borsa de reserva, per orde de puntuació, per a possibles substitucions de baixes o 

renúncies, sempre que el termini d'execució del projecte ho permeta. En el llistat s’ha 

d’incloure les persones excloses, amb especificació del motiu de l'exclusió, així com aquelles 

persones que no s'hagen pogut localitzar. 

 

Es procedirà a la suspensió de la demanda dels qui participen a l'inici del programa, que 

quedarà suspesa mentre estiguen realitzant les dos parts del programa (orientació i formació). 

 

Sisé. Ajuda econòmica 

 

En cas de complir els requisits que s'aprovaran a este efecte, com a incentiu a la participació 

s'establix un sistema de beques i ajudes a cada persona participant que finalitze amb èxit 

l’itinerari individualitzat i personalitzat. 

 

Es considera que una persona finalitza amb èxit el seu itinerari individualitzat i personalitzat 

d'ocupació quan realitze totes les accions dissenyades, amb una participació del 70%, sempre 

que el 30% no realitzat estiga adequadament justificat. S'establix un màxim de 3 absències al 

mes sense justificació. També quan la persona participant s'hi haja inserit i quede degudament 

acreditat. 

 

1_BEQUES: Les persones participants poden percebre una beca per l'assistència, sempre que la 

duració de l'activitat siga de quatre hores diàries o superior, de 9,00 euros/dia. No es percebrà 

la beca els dies d'absència a l'itinerari, siguen o no justificades. 
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2_AJUDES: Les persones participants poden percebre ajudes en concepte de transport i 

conciliació. 

 Ajudes al transport: quan s'utilitze la xarxa de transports públics urbans i/o interurbans 

per a assistir a l'acció formativa percebran una ajuda per dia d'assistència d’un import 

màxim de 1,50 euros. 

 Ajudes conciliació familiar: les persones participants poden rebre una ajuda per un 

import de 14,12 € per dia d'assistència, per a conciliar la realització de l'itinerari amb 

l’atenció de filles i fills menors de 12 anys o de familiars dependents fins al segon grau. 

No es percebran ajudes pels dies d'absència a l'itinerari, siguen o no justificades les 

absències. 

 

La suma dels conceptes anteriors no pot superar l'import de 1.080 € per persona. 

 

La percepció d'estes beques i ajudes es regularà per les bases que s'establisquen a este efecte i 

per la normativa aplicable en matèria de subvencions. 

 

L'import de les ajudes econòmiques és «finançat per la Unió Europea–Next Generation EU». 

 

Seté. Obligacions de les persones participants 

 

Les persones participants estan obligades a: 

a. Assistir a les accions d'orientació i formació de manera regular i contínua, i a seguir 

amb aprofitament les accions que cal realitzar. 

b. Una mateixa persona participant només pot realitzar un itinerari individualitzat i 

personalitzat d'ocupació en el marc d'este projecte. Així, no pot atendre una mateixa 

persona  més d'una entitat beneficiària. 

c. Justificar les absències i les faltes d'assistència, i signar cada dia el full d'assistència. 

 

Són causes de baixa en l'itinerari:  

a. La falta d'aprofitament de l'itinerari. 

b. Incórrer en faltes d'assistència que superen el 30% de l'itinerari, en cas que siguen 

justificades, o que superen les 3 faltes d'assistència al mes sense justificació. 

c. En cas de les accions formatives, incórrer en les faltes d'assistència que comporten la 

no obtenció de l'acreditació de la formació. 

d. La inserció laboral de la persona, que quede degudament acreditada.  


