AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA (VALÈNCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715 Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H
IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ RECOLLITS EN
ELPROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE CANDIDATS AL PLA DE SUPORT A L’ECONOMIA
LOCAL AL MUNICIPI DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA 2021
Com a persona candidata per a participar en el procés selectiu de la convocatòria PLA DE SUPORT A
L'ECONOMIA LOCAL AL MUNICIPI DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA 2021, i a fi de poder establir la seua
puntuació en aquest, haurà de procedir de la manera següent:

Nom i cognoms:

Telèfon:

Mail:

DNI:

Nº d'afiliació a la Seguretat Social:

Establir la seua puntuació amb antelació a la seua compareixença el dia de la cita, procedint per a això de la
següent manera:

Criteri 1.- Situació econòmica actual del candidat i de la seua unitat familiar (màxim 25 punts):
a-. No tindre reconeguda per part del candidat la condició de beneficiari de prestació o subsidi de desocupació,
beneficiari de prestació de l'INSS o renda garantida de ciutadania o qualsevol altra ajuda de semblants
característiques: 10 punts.
b-. Nivell de protecció per desocupació: per al qual es tindrà en compte la renda per càpita de la unitat familiar
segons l'última declaració de la Renda, d'acord amb la següent escala referenciada al salari mínim
interprofessional (pagues extres incloses) del 2020: SMI: 13.300,00 € (té com a límit de puntuació 15 punts).
Renda per càpita unitat familiar

Punts

Entre 0 – 6. 650,00

15

Entre 6. 650,01 – 7. 650,00

13

Entre 7. 650,01 – 8. 650,00

11

Entre 8. 650,01 – 9. 650,00

9

Entre 9. 600,01 – 10. 650,00

7

Entre 10. 600,01 – 11. 650,00

5

Entre 11. 600,01 – 12. 650,00

2

Entre 12. 650,01 – 13. 300,00

1

Superior a 13.300,00

0

S’entendrà per unitat familiar la integrada per l’interessat, el cònjuge, els fills menors de 26 anys i els majors no
independents econòmicament, els menors acollits i les persones amb una discapacitat de com a mínim el 33 per
cent sempre que s’acredite la convivència per mitjà del certificat corresponent.

Resultat criteri 1a

punts.
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Resultat criteri 1b

punts.

Resultat total criteri 1

punts.

Criteri 2.- Existència de responsabilitats familiars (màxim 25 punts):
a-. Si en la unitat familiar hi ha més d'un membre desocupat sense ser beneficiari de prestació o subsidi de
desocupació, beneficiari de prestació de l'INSS o renda garantida de ciutadania o qualsevol altra ajuda de
semblants característiques: 10 punts.
b-. Tindre a càrrec seu els fills menors de 16 anys, menors acollits, els no nascuts i persones amb una
discapacitat del 33 per cent com a mínim, sempre que s’acredite la convivència: 10 punts.
En el cas de fills a càrrec afectats per algun tipus de discapacitat igual o superior al 33%, la puntuació
s’incrementarà en 3 punts i en cas de discapacitat superior al 50%, s'incrementarà la puntuació obtinguda en 5
punts (té com a límit de puntuació 15 punts).
S’entendran a càrrec quan no perceben ingressos de qualsevol naturalesa que superen el salari mínim
interprofessional, inclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. En el cas de progenitors no
custodis, es considerarà que està a càrrec seu si certifica l’obligació del pagament d’aliments amb sentència
ferma o conveni regulador.

Resultat criteri 2a

punts.

Resultat criteri 2b

punts.

Resultat total criteri 2

punts.

Criteri 3.- Diversitat funcional: (màxim 10 punts)
Els candidats amb una discapacitat igual o superior al 33% : 5 punts; si és superior al 50% : 10 punts. En tot cas,
la discapacitat haurà de ser compatible amb el lloc de treball.
Resultat total criteri 3

punts.

Criteri 4. Condició de desocupació de llarga duració: (màxim 10 punts)
La inscripció ininterrompuda del candidat com a desocupat demandant d’ocupació durant almenys 12 mesos: 2
punts; durant almenys 18 mesos: 5 punts; durant almenys 24 mesos: 10 punts. També les persones candidates
desocupades gaudiran de la condició de desocupació de llarga duració si no han estat ocupades mes de 2, 3 o 4
mensualitats a jornada completa respectivament per als últims 12, 18 o 24 mesos.
Resultat total criteri 4

punts.

Criteri 5.- Adequació del candidat al lloc de treball ofert per al desenvolupament del projecte: (màxim 50 punts)
a.- Experiència laboral prèvia en el mateix o semblant tipus d'ocupació, en mesos complets d'acord amb l’escala
següent: (té com a límit de puntuació 40 punts).
Temps treballat per compte propi o aliè

Punts

Entre 1 mes fins a 6 mesos

1

Entre 6 mesos fins a 12 mesos

2

Entre 12 mesos fins a 18 mesos

3
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Entre 18 mesos fins a 24 mesos

4

Entre 24 mesos fins a 36 mesos

8

Entre 36 mesos fins a 48 mesos

12

Entre 48 mesos fins a 60 mesos

16

Entre 60 mesos fins a 72 mesos

20

Entre 72 mesos fins a 84 mesos

24

Entre 84 mesos fins a 96 mesos

28

Entre 96 mesos fins a 108 mesos

32

Entre 108 mesos fins a 120 mesos

36

Superior a 120 mesos

40

b.- Formació complementària o pràctiques formatives relacionades amb l'ocupació (té com a límit de puntuació 5
punts).
Es tindrà 0,1 punts per cada hora de formació o pràctiques acreditades es valorarà fins un màxim de 5 punts.
c.- Competències lingüístiques del Valencià(té com a límit de puntuació 5 punts).
coneixement del valencià

Punts

Entendre-ho

1

Parlar-ho

3

Llegir-ho

4

Escriure-ho

5

Resultat criteri 5a

punts.

Resultat criteri 5b

punts.

Resultat criteri 5c

punts.

Resultat total criteri 5

punts.

PUNTUACIÓ TOTAL PLA SUPORT ECONOMIA LOCAL:

L’ocupació escollida per es (assenyaleu una opció):
CONSTRUCCIÓ
JARDINERIA
PINTURA
En signar aquest document declara ser coneixedor:
a) Dels criteris a valorar i la documentació necessària per a acreditar la meua puntuació en el procés selectiu de la convocatòria PLA DE
SUPORT A L'ECONOMIA LOCAL AL MUNICIPI DE L'ALQUERIA DE LA COMTESSA 2021
b) Que la falta de presentació de la documentació acreditativa de cadascun dels criteris determinarà que aquests no siguen puntuats.

L’Alqueria de la Comtessa
Signat :

de febrer / març de 2021

