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L'Alcaldia Presidència d'este Ajuntament, i en nom seu, el/la regidor/a de Àrea
d'Estratègia, Innovació i Economia, ha dictat amb data 2 de desembre de 2021,
el decret número 5627/2021, que literalment diu:
"
Vista la resolució de 14 de juliol de 2021, del director general de
LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es publicà la convocatòria
per a l'exercici 2021 de les subvencions destinades a la contractació de
persones joves per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del
programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 (d'ara en avant
EMPUJU 2021).
Atès que per part de l'Ajuntament, dins de l'esmentada convocatòria, per
decret 3646/2021, de 23 de juliol, es va sol·licitar una subvenció de 444.493,44
€, per a la contractació de persones joves desocupades mitjançant contracte
temporal per un període de 12 mesos a jornada completa, per tal d’ocupar el
nombre de llocs, categoria professional i grup de cotització següents, proposats
per diferents servicis de l’Ajuntament:

1

Grup/
Subgrup
C2

Grupo cot.
Seg. Soc.
7

Subalterns

2

AP

6

Brigada

Peó/na obra

2

PEÓ

10

Brigada

Peó/na pintor/a

2

PEÓ

10

Cultura i turisme

Animador/a sòcio-cultural

1

B

2

Serveis socials

Educador/a social

1

A2

2

Serveis socials

Administrativa/u

1

C2

7

Serveis socials

Operàries/is magatzem

2

PEÓ

10

Serveis socials

Treballador/a social

3

A2

2

Serveis socials

Integrador/a social

1

B

2

Tresoreria

Administrativa/u

1

C2

7

Igualtat

Promotor/a igualtat-Integrador/a

1

B

2

Igualtat

Integrador/a social

1

B

2

Àrea/Dpt.

Llocs

Arxiu

Administrativa/u

TDIC

Núm.
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Oficina pressupostària Tit. A.D.E

1

A2

2

Modernització
TOTAL

1
21

A2

2

Tècnic/a Informàtic/a

Atés que per part de LABORA, en la seua web, es publicà el repartiment
de les ajudes per als Ajuntaments en el marc de la convocatòria i assenyala
que per les citades actuacions, en el marco de l’expedient de
EMPUJU/2021/221/46, es proposa la concessió a l’Ajuntament de Torrent la
subvenció de 444.493,44 €, per tal de cobrir part dels costos salarials i de
seguretat social dels treballadors desocupats contractats per a la realització de
les actuacions d’interès general i social relacionades anteriorment.
Ateses les actuacions definitives proposades pels departaments
municipals, els perfils professionals del personal aturat objecte de contractació,
la modalitat contractual a utilitzar d'obra o servei determinat per un període de
12 mesos de duració a jornada completa, conforme als costos salarials
actualitzats amb l'increment previst en la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per al 2021 (Llei 11/2020 de 30 de desembre), així com els de seguretat
social corresponents al codi d’activitat econòmica dels perfils professionals
corresponents al personal que s’ha de contractar, els costos totals de personal
serien els que a continuació es relacionen:
Brut mes
(incl.
pagues)

Seg. Soc.

Indem. fi
contracte

A2

98.593,92 €

32.289,48 €

3.286,44 €

134.169,84 €

1

B

26.659,56 €

8.730,96 €

888,60 €

36.279,12 €

Educador/a social

1

A2

32.864,64 €

10.763,16 €

1.095,48 €

44.723,28 €

Operari/a magatzem

2

PEÓ

44.017,92 €

16.638,72 €

1.467,36 €

62.124,00 €

Integrador social

1

B

26.659,56 €

8.730,96 €

888,60 €

36.279,12 €

Promotor de
Igualtat/integrador
social

1

B

26.659,56 €

8.730,96 €

888,60 €

36.279,12 €

Animador
Sociocultural

1

B

26.659,56 €

8.730,96 €

888,60 €

36.279,12 €

Modernització

Tècnic/a informàtica

1

A2

32.864,64 €

10.763,16 €

1.095,48 €

44.723,28 €

Control d’accés i informació
ciutadana

TDIC

Subaltern/Conserge

2

AP

42.949,92 €

14.066,16 €

1.431,60 €

58.447,68 €

Suport administratiu a
departaments municipals
(Serveis socials, Tresoreria,
Arxiu)

Serveis socials,
Tresoreria i Arxiu

Auxiliar
administrativa/u

3

C2

66.930,48 €

21.919,68 €

2.230,92 €

91.081,08 €

Suport a oficina
pressupostària

Oficina
pressupostària

Tit. Administració i
direcció d’empresa

1

A2

32.864,64 €

10.763,16 €

1.095,48 €

44.723,28 €

Millora d’edificis, espais i via
pública

Peó obra

2

PEÓ

Brigada d’Obres

44.017,92 €

16.638,72 €

1.467,36 €

62.124,00 €

Peó pintura

2

PEÓ

44.017,92 €

16.638,72 €

1.467,36 €

62.124,00 €

Actuació

Atenció a persones en
situació o risc d’exclusió
social

Foment de la igualtat i reforç
atenció a dones en situació
de vulnerabilitat
Suport en gestió cultural i
turisme de Torrent
Suport departament de
modernització i informàtica

Departament

Serveis Socials

Igualtat

Cultura i Turisme

Llocs

Núm.

Grup

Treballador/a social

3

Integrador/a social

Cost total
personal
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Total

21

545.760,24 €

185.404,80 € 18.191,88 €

749.356,92 €

Atés que d'aquesta manera, l'Ajuntament hauria d'assumir part del cost
salarial, així com qualsevol altre concepte no subvencionable.
Vistos els informes emesos per la Directora del Servei de Mobilitat i
Desenvolupament Econòmic i el de la Directora de l’Oficina Pressupostària, i
vist el Decret 4726/2021, de 13 d’octubre, pel què es presentaren les
corresponents ofertes d’ocupació a LABORA, perquè, per part d'aquest servei,
es procedira a la preselecció dels candidats a l'efecte de participar en la
baremació establida en les instruccions de LABORA, per a la posterior selecció
de candidats a contractar; el posterior requeriment de presentació de
documentació als candidats que resulten preseleccionats i la designació dels
funcionaris que representaran a l’ Ajuntament com a membres de les
Comissions de Baremació encarregades de dur a terme la posterior selecció.
Atés que una vegada finalitzat el procés de selecció, es publicaren les
qualificacions provisionals i definitives, segons actes de la sessió realitzada el
08/11/2021 elevades a definitives per no haver-se presentat cap reclamació i
en les que se determinen els candidats a contractar i aquells que queden en
situació de reserva per la substitució d’aquells quan siga necessari.
Vista la resolució de la Directora General d’ Ocupació i Formació de data
02/11/2021, amb registre d’ entrada en l’ Ajuntament de Torrent el 05/11/2021 i
número de registre 2021033623, per mitjà de la qual s’atorga a l’ Ajuntament de
Torrent la subvenció de 444.493,44 €, destinada a sufragar part dels costos
salarials i de seguretat social dels treballadors desocupats que es contracten
amb destinació a la realització de les actuacions d'interès general i social
sol·licitades.
Vista la renuncia del candidat Sr. Alejandro González Sánchez, amb DNI
53603***, proposat per la cobertura del lloc de Tècnic Informàtic per haver-ne
acceptat altra oferta d’ocupació.
Vist el Decret núm. 5532/2021, de 25 de novembre, d’aprovació de
l’expedient de generació de crèdit per a la contractació del personal i l’informe
d’ Intervenció relatiu a la consignació pressupostària necessària per a dur a
terme la contractació, de conformitat amb les facultats delegades que m'estan
conferides per acord de la Junta de Govern Local de 1 de juny de 2020,
DECRETE:
1er.) Contractar, per mitjà de contracte de treball temporal per obra o
servici de 12 mesos de duració, amb destinació a les actuacions que se
relacionen a continuació i per a la cobertura dels llocs de treball que s’indiquen
inclosos en l'expedient subvencionat EMPUJU/2021/221/46 als candidats
seleccionats que igualment se s'indiquen a continuació, segons els resultats de
les actes emeses en data 08/11//2021 per la Comissió de Baremació:
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Actuació

Llocs

DNI/NIE

Cognoms

Nom

Suport en gestió cultural i
turisme de Torrent

Animador/a Sociocultural

54528***

Ávila Campillos

Raúl

538774**

Zálvez Gherbi

Fátima

538773**

Jimeno Monzó

Daniel

538777**

López Hernández

Roberto

53883***

Betanzos Moncholí

Estrella

Y8193***

Davico

Yanina Nataly

Suport administratiu a
departaments municipals
(Serveis Socials, Tresoreria i
Arxiu)
Control d’accés e informació
ciutadà

Millora d’edificis, espais i via
pública

Auxiliar Administrativa/u

Subalterns
Peó/na obra
Peó/na pintor/a
Operària/i magatzem

Atenció a persones en situació
o risc d’exclusió social

Foment de la igualtat i reforç
atenció a dones en situació de
vulnerabilitat
Suport a Oficina Pressupostària

Treballador/a social

53887***

Montes González

Miguel

Y7394***

Satir

Elarbi

53875***

Montes González

Luis Enrique

53758***

Ballester López

Alexandra

54528***

Muñoz Romero

Pamela

53879***

Sánchez García

Carla

44921***

Andreu Martín

Celia

53875***

Carrillo Álvarez

Beatriz

03153***

Varea del Fresno

Claudia

Integrador/a social

53882***

Verdejo Gutiérrez

Luis

Educador/a social

32714***

Mera Lago

Carla

Integrador/a social

53886***

Fernández Llavata

Diana

Promotor
d’Igualtat/Integrador
Social

53877***

Martínez García

Anaïs

Titulat ADE

53758***

Fenoll Herrero

Verónica

En els contractes de treball a subscriure figurarà una clàusula addicional
que arreplegarà, com a causa resolutòria del contracte, la declaració de falta
d'aptitud en el reconeixement mèdic inicial pendent de realitzar a la signatura
del contracte, d'acord amb els protocols mèdics establits en l'avaluació de
riscos dels llocs de treball.
2n.) Donar d'alta els treballadors en el Règim General de la Seguretat
Social des de la data d’ inici de la relació laboral.
3r.) Abonar amb motiu de la finalització del contracte, les quantitats
endeutades pel concepte de part proporcional de pagues extraordinàries o
qualsevol altre concepte que els puga correspondre amb motiu del final de la
seua relació contractual.
4t.) Notificar, mitjançat la publicació en el espai web de l’Ajuntament de
Torrent, el contingut d’ aquest decret per al seu coneixement i als efectes que
pertoquen amb indicació dels recursos que en Dret procedisquen.
5é.) Donar compte del present Decret a la Mesa de Negociació de
Personal Laboral.
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6é.) Comunicar el contingut d'este acte a Intervenció, Oficina
Pressupostària, Tresoreria, Cultura i Turisme, Arxius, Servici de Modernització
Tecnològica i Informàtica, Benestar Social, Brigades Municipals, Medi Ambient,
Dona i TDIC, per al seu coneixement i efectes que pertoquen.
"Contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb
el article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la Jurisdicció
Social podrà interposar demanda, en el termini de dos mesos, davant dels
jutjats de lo social de la província de València o, indistintament a la seua
elecció, en els d'aquella circumscripció en què tinga vostè el domicili, sempre
que siga en la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana.
Tot això sense perjuí que puga interposar-ne qualsevol altre que estime
pertinent."
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