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BASES PER A LA PARTICIPACIÓ DE 50 PERSONES EN EL PROGRAMA
ITINERARIS INTEGRATS PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL
PRIMERA.-OBJECTE
L'objecte de les presents bases és la selecció de 50 persones en situació de cerca
activa d’ocupació. Vistes les dades de situació d’atur en el municipi d’Alzira i que el
56,53% d’estes no disposa d’una formació dirigida a l’ocupació, es considera de vital
importància dedicar esforços i recursos des de la proximitat de l’administració local.
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Amb la finalitat d’accedir al mercat laboral mitjançant la realització d'un Itinerari
d'inserció sociolaboral emmarcat en el projecte El teu itinerari vital.
L'objectiu general del Programa Itineraris integrats per a la inserció sociolaboral
és que les persones en cerca activa d’ocupació, que participen als Itineraris,
aconseguisquen una ocupació de qualitat en torn de la qual crear el seu Projecte
Professional i Vital.
Objectius específics:
 Proporcionar les aptituds professionals necessàries per afrontar amb èxit
l'entrada al món laboral, així millorar el perfil professional.
 Fomentar la formació global i específica per desenvolupar amb efectivitat la
professió futura.
 Treballar les competències personals i socials que faciliten l’accés i el
manteniment d’una ocupació.
 Proporcionar oportunitats per a l'autoaprenentatge.
 Promocionar l’aprenentatge de llengües i dotar de competències digitals.
Dins del programa dels itineraris integrats per a la inserció sociolaboral s’atendran a
150 persones les places es distribuiran de la següent forma:


100 places destinades a persones en situació de desocupació, inscrites al
LABORA i en risc o situació d’exclusió social o vulnerabilitat especial i derivats
del departament municipal de Serveis Socials. Fet regulable i subvencionable
per la RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2021
les subvencions dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la
inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social.



50 places destinades a persones desocupades inscrites a LABORA i estar
inscrites en el portal d’ocupació de l’Agència de Col·locació de l’ Ajuntament
d'Alzira (Portalemp).

SEGONA.-CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES
El total de les places disponibles del programa Itineraris integrats per a la inserció
sociolaboral són 50.
Els participants en este programa rebran una ajuda econòmica per dia assistit a les
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diferents sessions que composen el desenvolupament del propi Itinerari vital.
Les ajudes que perceben per prestacions socials públiques o d’assistència social,
seran compatibles amb l’ajuda prevista en esta convocatòria.
TERCERA.- CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS

a) Ser persones desocupades, inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA i
estar inscrites en el portal d’ocupació de l’Agència de Col·locació de l’ Ajuntament
d'Alzira (Portalemp).
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Per a participar en este procés de selecció, serà necessari que les persones aspirants
reunisquen les condicions següents, en el moment de la selecció:

b) Tindre 16 anys complits.
Estes condicions hauran de mantenir-se en la data d’incorporació al projecte.
QUARTA.- PASSES DE L’ITINERARI VITAL
1a PASSA: ACOLLIMENT
De manera voluntària, les persones en situació de cerca activa d’ocupació tindran
l'opció de sol·licitar la participació al viatge. En cas de ser seleccionades
desenvoluparan el rol de viatgeres i amb això acceptaran un compromís ferm durant
tot el recorregut.
2a PASSA: ORIENTACIÓ
La persona participant, mitjançant un procés d’introspecció i recolzada per la/el
Tècnic/a d’Orientació i Intermediació laboral cercarà el seu propi viatge cap a
l’empleabilitat. Establint alhora totes les accions a portar a terme per tal d’arribar amb
èxit als objectius preestablerts.
3a PASSA: FORMACIÓ
Cal destacar la importància de la formació de les persones per tal d'entrar al món
laboral, amb independència de l'àmbit i nivell professional que vagen a desenvolupar.
Per això, té especial rellevància el fet de promocionar junt al/a la Tècnic/a Docent
accions formatives adequades al perfil personal i professional.
Amb l'objectiu de crear el Projecte Professional i Vital del viatger/a de la forma més
digna possible, es considera fonamental la seua formació. Per això, es subvencionaran
les formacions externes a les oferides pel departament de l’Ajuntament d’Alzira IDEA
que s'ajusten al seu Itinerari vital.
4a PASSA: ENTRENAMENT
La preparació per a l'entrada al món laboral passa per la posada en pràctica, en una
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empresa o en el propi Ajuntament, de tot el que s’ha aprés durant la formació rebuda
en la parada anterior. L’entrenament es podria desenvolupar mitjançant contractes en
pràctiques, mobilitats europees, Plans d’Ocupació i voluntariat en empreses o ONGs
com a entrenament per accedir de forma segura al mercat laboral.
5a PASSA: INTERMEDIACIÓ LABORAL

6a PASSA: EMPLEABILITAT
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Al final del viatge, la persona participant estarà en condicions per accedir al mercat
laboral de forma segura, gràcies a la millora del seu perfil professional. Mitjançant la
Intermediació Laboral i el contacte directe entre l’Ajuntament d’Alzira i les empreses
s’impulsarà l’accés a una ocupació ajustada al seu perfil professional.

Destí final aconseguit gràcies a la millora del perfil professional de la persona
participant mitjançant la formació, l’actitud, les habilitats, els coneixements i les
competències.
CINQUENA.-INICI DE LA SELECCIÓ
El procediment de selecció de les persones participants s’iniciarà el dia següent de la
publicació de les presents bases.
SISENA.-TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà 20 dies hàbils a contar des de l’endemà
de la publicació de les presents bases. Les presents bases es publicaran en el tauler
d’anuncis d’este Ajuntament, la web municipal: www.alzira.es i la d’Idea: www.ideaalzira.com.
IDEA publicarà a través de la seua pàgina web (www.idea-alzira.com) i dels perfils en
les xarxes socials de Facebook, Instagram i Linkedin les característiques del projecte.
Animant a totes les persones que reunisquen els requisits a inscriure’s en este.
Les persones interessades presentaran sol·licitud de participació en la present
convocatòria segons el model inclòs en l’annex 1 d’estes Bases, a través de la CLAU
Oficina d’Atenció Ciutadana d’este Ajuntament, i/o també a través del Portal de la
Ciutadania (Seu Electrònica d’esta corporació). https://sedeelectronica.alzira.es/
SETENA.- SELECCIÓ DE LES PERSONES CANDIDATES
DESENVOLUPAMENT
Atenent a les sol·licituds rebudes L’Equip tècnic del projecte de El teu itinerari vital
seleccionarà als participant sempre i quan reunisquen els requisits i condicions
exigides per a participar en el present projecte mitjançant la valoració dels factors
establerts a continuació per a cadascuna de les persones candidates.
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1. BAREM A APLICAR (màxim 6 punts)






2. ENTREVISTA PERSONAL (màxim 3 punts)
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Persones aturades de llarga durada: 1,00 punt.
Persones majors de 45 anys: 1,00 punt.
Persones amb baixa qualificació professional: 1,00 punt.
Persones amb diversitat funcional: 1,00 punt.
Persones inscrites al portal d’ocupació de l’Agència de Col·locació de
l’Ajuntament d'Alzira (Portalemp) abans de la data de publicació de les presents
bases: 1,00 punt.
Persones que hagen participat en cursos o programes formatius a IDEA: 1,00
punt.

Es valorarà l’actitud, motivació, possibilitats d’inserció laboral i altres factors relacionats
amb l’adequació al projecte.
Ítems a valorar:





Actitud cap a la formació: màxim 0,5 punt.
Motivació: màxim 0,5 punts.
Aptituds/adequació al projecte: màxim 1,50 punts.
Empleabilitat: màxim 0,5 punts.

INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS
Una vegada publicades les actes en el tauler d’anuncis municipal i en la pàgina web, el
termini per a presentar reclamacions serà de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà
de cadascuna de les publicacions.
Las reclamacions o incidències que es pogueren presentar no interrompran el procés
selectiu.
HUITENA.-PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Les dades facilitades passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de
l’Ajuntament d’Alzira, per a l'exercici de les seues funcions pròpies en l'àmbit de les
seues competències, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, els participants podran exercir els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada en la CLAU, Oficina
d’Atenció al Ciutadà d’este Ajuntament o bé per mitjà de correu electrònic.
NOVENA.-PUBLICITAT.
Les presents bases es publicaran en el tauler d’anuncis del departament municipal
d’Ocupació, Formació, Emprenedoria, Projectes Europeus i Comerç (IDEA), així com
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en les webs municipals: www.alzira.es i www.idea-alzira.com.

DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA
Fecha firma: 16/09/2021 18:21:12
ALCALDE-PRESIDENTE
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