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b) Acreditar experiència professional en matèria del curs d’1 any, si es posseeix 
titulació, i 3 anys si no es compta amb la titulació del punt anterior  

c) Complir amb el requisit de capacitació de competència docent d’acord a RD 
189/2013 y disp. Transitòria del mateix (veure annex I) 

d) Complir la resta de condicions fixades en les bases generals de 03-02-2009, 
reguladores dels processos selectius convocats per este Ajuntament, a més 
dels requisits de l’art. 56 i següents de la Llei 7/2007, de 13 d’abril, per la que 
s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 

4ª TRIBUNAL 
 
Es constitueix en funció de la composició de les bases generals, però atenent a les 
condicions establertes en l’art. 60 del EBEP pel qual es regula la composició dels 
òrgans de Selecció del personal funcionari i laboral al servei de la Llei 7/2007 del 13 
d’abril, pel qual es regula l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, quedant compost pels 
següents membres: 
 
PRESIDENT:  TITULAR: Carmen Herrero Pardo. 

 SUPLENT: Cristina Alcúdia Folgado.  
 
SECRETÀRIA: TITULAR: Nuria Gómez Burgal. 
    SUPLENT: Mª Carmen Sánchez- Pastor Arroyo. 
 
VOCALS:    TITULAR: Llorenç Pérez Payà 
                  SUPLENT:.Agustin Ferrer Clari. 

 
        TITULAR: Sergio Piera Pérez. 

                    SUPLENT: Joan Rovira Prats.  
 
5ª TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOLꞏLICITUDS 
 
El termini de presentació d’instàncies, serà del 23-11-2018 al 07-12-2018 (ambdós 
inclosos) i s’efectuarà:  
 
-De forma presencial, en la CLAU_Oficina d’atenció al ciutadà, de Dilluns a Divendres 
en horari de 9 a 14 hores i dimarts i dimecres, de forma ininterrompuda fins a les 18 h. 
- De forma telemàtica a través del Portal de la Ciutadania de la web municipal. 
 
6ª DOCUMENTACIÓ 
 
Per a poder participar en el procés selectiu els interessats hauran de presentar per 
registre d’entrada d’aquest Ajuntament, i dins del termini atorgat a l’efecte, 
documentació acreditativa dels mèrits objecte de valoració en el present procés 
selectiu, no admetent- se altres mèrits aportats amb posterioritat a la finalització 
del termini: 

 Instància de solꞏlicitud normalitzada correctament complimentada. 
 Còpia* de la titulació acadèmica exigida, així com qualsevol document 

acreditatiu de qualsevol altre requisit específic indicatiu de la convocatòria. 
 Currículum Vitae. 
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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 
a la seua publicació  
 
Las reclamacions  o incidències que es pogueren presentar no interrompran el procés 
selectiu. 
 
8ª FASE DE CONCURS DE MÈRITS I ENTREVISTA 
 
8.1.-Concurs de Mèrits: 
 
8.1.1. Experiència Laboral: es valorarà fins un màxim de 2 punts en funció del 
temps treballat en igual o similar categoria, mitjançant contracte de treball degudament 
acreditat (entenent-se per este extrem que s’aportarà còpia degudament compulsada 
dels contractes amb la vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguritat Social, o en 
el seu cas, certificació de serveis prestats emés per el Secretari de l’Administració). 

 
En el supòsit d’autònoms es deuran aportar els documents acreditatius d’alta i baixa 
en el RETA, així com la certificació de períodes i epígraf de l’activitat en alta emesa 
per l’organisme competent. 
 
En cas d’experiència laboral adquirida en qualsevol país de la Unión Europea, 
s’aportaran els documents legals justificatius de l’experiència en el país d’origen.  
 
Este apartat es valorarà segons la següent escala: 

 
a) Experiència laboral DOCENT ___ 0,2 punts per mes completo de treball. 
b) Experiència Professional en matèria curs ___ 0,1 punts per mes complet de 

treball. 
 
8.1.2.- Formació: es valorarà fins un màxim de 2 punts de realització de cursos de 
formació ocupacional de la Conselleria d’ Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball o SEPE/SERVEF relacionats amb la convocatòria, així como altres 
emesos per l’IVAP, organisme oficial, colꞏlegis professionals o homologats, d’acord 
amb la següent escala: 

 
a) Duració del curs de 100 ó més hores ____ 1 punt. 
b) Duració del curs de 75 a 99 hores _______ 0,75 punts. 
c) Duració del curs de 50 a 74 hores _______ 0,50 punts. 
d) Duració del curs de 25 a 49 hores _______ 0,25 punts. 
e) Duració del curs de 15 a 24 hores _______ 0,10 punts. 

 
8.1.3.- Coneixements de valencià: Serà valorat el major nivell que es dispose d'acord 
amb els títols establits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 
(JQCV), o el seu equivalent amb el certificat de nivell de l'Escola Oficial d'Idiomes 
(EOI), a raó de:  
 

EOI  Nivell Puntuació 

A2 Nivell Oral 0,4 

B1 Nivell Ele 0,9 



 

adl@i

 
8.1.4
Com
les in

 

8.2.- 
 
Se m
valor
profe
doce
i dem
 
Esta 
 
9ª CO
 
Aque
dese
ser e
 
Tot a
que s
 
10ª P
 
Les 
Cent
alzira
 

 

idea-alzira.com

4.- Coneixe
mú de referè
nstitucions r

 

 
Entrevista

mantindrà u
rarà la maj
essionalitat 
ent, experièn
més circums

entrevista 

ONDICIÓ P

ells aspiran
envolupat, s
exclosos de

açò sense p
se estime o

PUBLICITA

presents b
tre Servef d
a.com, i en 

m Tel. 96 245 

ement d’Idio
ència per a 
recollides e

N
N
N
N
N
N
N

a, màxim 3 

na entrevis
jor adequa
d’ “Instalꞏla

ncia profess
stancies an

es valorarà

PER AL NO

nts que en 
segons els i
 la crida, pr

perjudici de
oportú. 

AT 

bases es p
d’Alzira, en 
tots aquells

En

El re

 

51 01 ꞏ C/ Sa

C1  N

C2 Nive

omes Com
les llengües
n el Decret 

Nivell 
Nivell A1 
Nivell A2 
Nivell B1 
Nivell B2 
Nivell C1 
Nivell C2 

punts. 

ta (tancada
ació del pe
ació i mante
sional en la
àlogues. 

 de 0 a 3 pu

OMENAMEN

cursos pas
informes ob
revi dictame

e que pugue

ublicaran e
la pàgina w

s llocs on es

n Alzira, a 1

egidor de De
Treball i 

Ivan 

ant Roc,  6 ꞏ 46

Nivell Mitjà 

ell superior 

munitaris: s
s, acreditat
61/2013 de

Puntua
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

1,30
1.75

a i comú pe
erfil dels ca
eniment de

a matèria, a

unts. 

NT 

ssats tingu
brants en la
en de la Jun

en els inter

en el Taule
web munici
s considere

19 de novem

esenvolupa
Projectes E

Martínez A

6600 Alzira ꞏ  

1,3 

1,75 

eran valora
ts por la Es
e 17 de Mai

ació 

0 
5 

 

 

er a tots els/
andidats al
e jardins i z
ixí com l’int

en una val
a Secció de 
nta de Cont

ressats exe

er d’anuncis
ipal www.al

e oportú. 

mbre de 20

ment Econò
Europeus. 

raque 

www.alzira.es

ats d’acord a
cola Oficial
ig del Cons

 

 

/les aspiran
s mòduls 
ones verde
erés de rea

loració neg
Recursos H
ractació La

rcitar quals

s de l’Ajun
lzira.es i d’

18 

òmic, 

sꞏ 

al Marc Eur
 d’Idiomes 

sell, a raó de

nts) en la qu
del certifica

es, l’ experi
alització del 

gativa del t
Humans, po
boral Temp

sevol altre r

ntament d’A
IDEA www.

 
 

pàg. 5 

ropeu 
o per 
e: 

ue es 
at de 
ència 
curs, 

reball 
odran 
poral. 

ecurs 

Alzira, 
.idea-



 
 
 

pàg. 6 
 

ANNEX I.- 
 

COMPETÈNCIA DOCENT  
 
- Per a acreditar la competència docent requerida, el formador o persona experta 
deurà estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o 
del certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a 
l’ocupació.  
- Hi ha que tindre en compte les exempcions de l’art.13 RD 34/2008, modificat per RD 
189/2013 i desenrotllada per Ordre ESS 1897/2013, sent les més comunes:  
 
 Llicenciat en pedagogia, psicopedagogia o mestre, o grau de psicologia o 

pedagogia o títol de postgrau en eixos àmbits.  
 Titulació universitària distinta a les anteriors però amb CAP o màster 

universitari habilitant per a professor d’ESO, Batxiller, FP i EO idiomes.  
 Experiència docent acreditada i contrastada en FP ocupació o sistema educatiu 

d’ almenys 600 h en els últims 10 anys.  
 Cursos de metodologia didàctica, o formador de formadors, amb un mínim de 

100 hores de formació. 

 



 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAO0208)  INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES  (RD 1375/2008, de 1 de agosto) 
COMPETENCIA GENERAL: Ejecutar y organizar a su nivel las operaciones de instalación, mantenimiento y mejora de jardines de interior, exterior y zonas verdes, controlando la sanidad 
vegetal, manejando la maquinaria y aperos de jardinería y cumpliendo con la normativa medioambiental, de calidad y de prevención de riesgos laborales. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 

AGA168_2 INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS 
VERDES 
 
(RD 1228/2006, de 27 de octubre de 2006) 

UC0531_2 Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes 
 6120.1040 Trabajador de huertas, invernaderos, viveros 

y jardines, en general. 
 61201019 Trabajador de conservación de parques 

urbanos, jardines históricos y botánicos. 
 6120.108 Jardinero, en general. 
 Jardinero cuidador de campos de deporte. 
 Trabajador cualificado en la instalación de jardines y 

zonas verdes. 
 Trabajador cualificado de mantenimiento y mejora de 

jardines y zonas verdes. 
 Trabajador cualificado por cuenta propia en empresa de 

jardinería. 

UC0532_2 Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas verdes 

UC0525_2 Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF0531_2: Instalación de jardines y zonas verdes 150 
UF0019: Preparación del medio de cultivo 60 

UF0020: Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes 90 

120 MF0532_2: Mantenimiento y mejora de jardines y zonas 
verdes 120 

UF0021: Mantenimiento y mejora de elementos vegetales 60 

UF0022: Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales 60 

120 MF0525_2: Control fitosanitario 120 

UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los 
métodos de control 60 

UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 60 

 MP0007: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80   

390 Duración horas totales certificado de profesionalidad 470 Duración horas módulos formativos 390 

 
 
 
  

Familia profesional: AGRARIA 
 

Área profesional: Jardinería 



 

CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0531_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 

 Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes. 
 Licenciado en Biología. 
 Licenciado en Ciencias Ambientales. 
 Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal. 
 Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 

Paisajísticos. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y 

del área profesional de jardinería. 

1 año 3 años 

MF0532_2 

 Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes. 
 Licenciado en Biología. 
 Licenciado en Ciencias Ambientales. 
 Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal. 
 Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 

Paisajísticos. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y 

del área profesional de jardinería. 

1 año 3 años 

MF0525_2 

 Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes. 
 Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal. 
 Técnico Superior en Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y 

del área profesional de jardinería. 

1 año 3 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 

Certificado de profesionalidad que deroga Jardinero (RD 2031/1996, de 6 de septiembre) 

Aula polivalente 30 50 

 Nave de jardinería 150 150 

Terreno para prácticas de jardinería * 2.000 3.000  

 
* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación. 
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