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L’ajuntament de Gandia iniciarà el proper desembre de 2018 el Taller d’Ocupació “Sendes

Urbanes de Gandia IV”

En  el  marc  del  programa de  Tallers  d’Ocupació,  Urbalab  Gandia-  Àrea  de  polítiques

Econòmiques i Ocupació, desenvoluparà la quarta edició del Taller d’Ocupació Sendes Urbanes

de Gandia. En aquesta nova edició del programa mixt d’ocupació i formació es contractarà a 37

persones entre alumnat-treballador i equip tècnic del projecte. 

El projecte té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a que va dirigit, a

través de la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social a l’hora que adquirir una 

qualificació professional que incremente les possibilitat d’inserció laboral.

Aquest taller es continuació dels TO Sendes Urbanes de Gandia I, II i III el qual té per objecte el

disseny,  la  rehabilitació  i  la  promoció  d’una  Xarxa  de  Sendes  Urbanes,  que  s’inicien  en

diferents punts de l’espai urbà de Gandia i penetren en les zones naturals de l’entorn, amb

l’objecte de connectar la ciutat amb els recursos naturals més pròxims, de fàcil i accessible a

qualsevol públic, i posar-los en valor mitjançant activitats de dinamització de caràcter lúdic que

promouen la participació de la ciutadania. 

El projecte permetrà realçar les zones verdes i  naturals del terme municipal,  potenciant el

manteniment i respecte dels singulars ecosistemes existents. A més de configurar-se com un

producte turístic alternatiu (natural, deportiu i de salut) i educatiu d’elevat valor per a treballar

la sensibilitat de la població infantil i juvenil tant de la ciutat com de la comarca. 

+ PROCESSOS DE SELECCIÓ:

A) INFORMACIÓ  SOBRE  EL  PROCÉS  DE  PREINSCRIPCIÓ  I  SELECCIÓ  DE  L’ALUMNAT/

TREBALLADOR:

El procés de selecció es realitza via oferta pública al Servef, i consta de dos fases:

 1.   Període de Preinscripció:

Les persones interessades podran  pre-inscriure’s en alguna de les especialitats formatives del Taller

d’Ocupació fins la data de 28 de novembre en el Servei Valencià d’Ocupació. segons el nivell d’accés

requerit

2.    Procés de selecció de l'alumnat/ treballador:

La  selecció  de l’alumnat/treballador  serà  precedida  de la  presentació,  per  part  de  l’Ajuntament  de

Gandia,  d’una  oferta  formativa  al  Servef  d’Ocupació  de  Gandia.  El  Servef  d’Ocupació  de  Gandia

configurarà i remetrà a l’Ajuntament el corresponent llistat de persones candidates.



3

Posteriorment, s’aplicaran  els  criteris  de  selecció  establerts  en  les  bases  del  SERVEF

(http://www.servef.gva.es/talleres-de-empleo ),  i  és  procedirà  a  la  baremació  i  entrevistes,  per  una

comissió mixta, presidida per personal del Servei Territorial de Formació per a l’Ocupació.

Quan les especialitats previstes en el projecte requereixen una formació específica prèvia de caràcter

general o en alguna matèria específica, serà necessari que l’acrediten. L’alumnat haurà de complir els

requisits i criteris d’accés establerts en el Reial Decret 34/2008 i l’Ordre ESS/1897/2013.

Amb caràcter general, tindran una puntuació addicional en la baremació les següents situacions:

- Les dones.

- Les persones amb minusvalidesa (amb certificat del grau de minusvalidesa).

- Les persones en situació o risc d’exclusió social i dones víctimes de violència de gènere (amb

Informe de Serveis socials).

- Les persones majors de 55 anys.

- Les persones amb baix nivell de qualificació (acreditació de la titulació).

- Les  persones en situació d’atur de llarga durada (Certificat del Servef d’Ocupació).

L’alumnat/treballador seleccionat,  haurà de mantindre els  requisits  de selecció a la data de la seua

incorporació al Taller d’Ocupació.

B) INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL ADSCRIT AL PROJECTE:

L'equip directiu, docent i suport del Taller d'Ocupació estarà format per:

1 Director/a.

1 Auxiliar Administratiu/va.

1 Professor/a de bàsica i recerca d’ocupació (94% de la jornada).

1 Professor/a Anglès (dos mesos, 40% de la jornada)

1 Professor/a de d’infraestructures de jardins

1 Professor/a d’obra.

1 Professor/a de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure.

El  procés de selecció de l’equip directiu, docent i personal de suport  és realitzarà  via convocatòria

publicada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Gandia, i a través de la pàgina web www.gandia.org      ,

una vegada aprovades les bases i constituïda la comissió mixta de treball. El període per a la presentació

de sol·licituds és del  23 fins el  29 de novembre per registre d’entrada de l’ajuntament de Gandia i

conforme l’establert en les bases publicades per LABORA. 

http://www.servef.gva.es/talleres-de-empleo
http://www.gandia.org/web/guest/inicio
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+ ESPECIALITATS FORMATIVES AMB CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:

Infraestructura de jardins.

 Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria i per a la instal·lació de jardins.

 Instal·lació de jardins i zones verdes.

 Manteniment i millora de jardins i zones verdes

 Control fitosanitari

 Alfabetització informàtica: informàtica i Internet

 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere

 Bàsic de prevenció de riscos laborals

 Foment i promoció del treball autònom

 Formació complementaria 

 Treball en equip

 Valencià.

Treball d’obra en instal·lacions i manteniment en entorns urbans.

 Labors auxiliars de ma d’obra. 

 Pastes morters, adhesius i formigons.

 Obres de fàbrica de revestir.

 Faldons de coberta.

 Obres de fàbrica vista.

 Treballs d'obra de paleta.

 Alfabetització informàtica: informàtica i Internet

 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere

 Bàsic de prevenció de riscos laborals

 Foment i promoció del treball autònom

 Formació complementaria 

 Treball en equip

 Valencià .

Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

 Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de temps lliure 

infantil i juvenil.

 Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil.

 Coordinació i dinamització d’equips de monitors de temps lliure.

 Informàtica i Internet

 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere

 Bàsic de prevenció de riscos laborals

 Foment i promoció del treball autònom

 Formació complementaria necessària per accedir al títol professional de Grau Mitjà.
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 Treball en equip

 Valencià.

+ PERSONES DESTINATÀRIES I REQUISITS D’ACCÉS:

- 30 persones aturades. 

Els  participants  es  formaran  i  estaran  contractats  per  l’Ajuntament  de  Gandia  per  al

desenvolupament del projecte, durant 12 mesos, mitjançant un contracte de formació.

Les  persones  destinatàries  d’aquest  programa  hauran  de  complir  els  requisits  mínims

següents:

a) Tindre vint-i-cinc anys o més.

b) Estar desocupades i enregistrades en  el SERVEF Ocupació, a la data de l’inici del

procés de selecció del taller. 

c)  Complir  els  requisits  establerts  en la  normativa d’aplicació  per  a  formalitzar  un

contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Requisits addicionals per especialitats formativa:

+Infraestructura de jardins. Cap requisit addicional excepte demostrar nivell de competències 

de lectoescriptura. 

+Treball d’obra en instal•lacions i manteniment en entorns urbans. Cap requisit addicional 

excepte demostrar nivell de competències de lectoescriptura. 

+ Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Els/les alumnes 

hauran de complir algun dels  requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de Batxiller.

b) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 3.

c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família 

i àrea professional.

d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o ben 

haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions 

educatives.

i) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 

anys.

Subvenció concedida: 599.490 € 
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Aportació municipal: 6.500€

Duració : 12 mesos (Desembre 2018 a desembre 2019)

Inici previst: 29 desembre de 2018. 


