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ANEXO  
 

PROCESO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO CURSO “FORMACIÓN 
EN MADEIRA” DE 540 HORAS DE DURACIÓN. Actuación incluída no Proxecto 
URBAN (Iniciativa URBANA) con cofinanciamento do 70% da Unión Europea a través do 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 
 
DATOS BÁSICOS DA FORMACIÓN 
 
Descrición do contido 
Curso de formación ocupacional dirixido a persoas con especiais dificultades para o acceso 
ao mercado laboral no ámbito do uso da madeira na construción (portas, ventás, tarimas, 
escaleiras, revestimentos de paredes, reparación de mobiliario urbano) e a montaxe de 
pequenas caixas coa seguinte distribución por materias: 

- 510 horas de formación no oficio, das cales como máximo o 15% serán en aula e a 
parte práctica terá un mínimo de 250 h en traballos de rehabilitación e recuperación 
de mobiliario urbano. 
- 28 horas de prevención de riscos laborais 
- 2 horas de formación ambiental 
 

Desenvolvemento 
A formación estará impartida pola Fundación Laboral da Construción, existindo un servizo 
diario de traslado de alumnas/os ata a sede en San Xoán do Alto s/n Vilaesteva (Lugo) 
dende o centro da cidade ao inicio e finalización da xornada formativa. 
A actuación formativa terá unha duración de 540 horas en horario de 8:30 horas a 15:00 
horas. Ten previsto o seu inicio a finais de outubro. 
 
Bolsa de asistencia 
As/os alumnas/os que non estean incursos en ningunha das prohibicións establecidas pola 
lei para recibir axudas públicas (artigo 13 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións), 
solicitarán unha bolsa de asistencia conforme ao procedemento e tramitación que se sinale 
ao inicio do curso de importe non superior ao 75% do IPREM que se cobrará a partir do 
segundo mes de formación. A convocatoria de bolsas pode establecer algún outro requisito 
non recollido neste documento previo ou incluír algunha nova matización ao aquí exposto. 
 
Compatibilidade da bolsa 
- Será incompatible con calquera outra prestación que se reciba como persoa desempregada 
financiada con fondos comunitarios. 
- Será compatible con ingresos de traballo ou con axudas públicas para a mesma finalidade, 
sempre que o conxunto de rendas percibido por este concepto máis o importe da bolsa non 
supere o 75% do IPREM para 2010, excluídas a parte proporcional de dúas pagas 
extraordinarias. Consideraranse axudas públicas coa mesma finalidade as consideradas 
como axudas ao desemprego que esixen esa condición para recibirse. 
- Non recibirán bolsa as/os alumnas/os que no momento do pagamento se comprobe que 
teñen débedas co Concello de Lugo, a non ser que regularicen esa situación no prazo 
máximo de 10 días tras a notificación de dita circunstancia. 

Esta actuación está incluída na Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN) que está a desenvolver o Concello de 
 

Lugo, que conta co 70% de cofinanciamento da Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (Declaración realizada en cumprimento do art. 8.4 do Regulamento (CE) nº 1828/2006).  
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Réxime de asistencias e efecto sobre o cálculo da beca 
Faltas ao curso  
Só se considerarán xustificadas as faltas por enfermidade –aportando xustificante 
médico- ou circunstancia familiar grave –enfermidade de familiar co que conviva que 
necesariamente deba atender, hospitalización ou falecemento -. Sempre se acompañará 
de xustificante oficial da causa.  
Reducción del importe de la beca de asistencia 
O importe da bolsa de cada mes reducirase do seguinte xeito: 
4 faltas xustificadas: abóase o 50% da bolsa. 
5 ou máis faltas xustificadas: non se aboa bolsa. 
1 falta sen xustificar: abóase o 70% da bolsa. 
2 faltas sen xustificar: abóase o 50% da bolsa. 
3 faltas sen xustificar: non se aboa bolsa e pode ser causa abonda de exclusión do 
programa. 
Se se suman faltas xustificadas e sen xustificar aplicarase sobre o importe inicial da 
bolsa as porcentaxes sinaladas. 
Unha ausencia superior a 15 minutos en calquera momento da formación (inicio, 
despois dun descanso, saída) computarase como media falta. 
Outras consideracións 
Se se causa baixa no curso por expulsión ou por propia iniciativa, o mes no que se 
produza a baixa non se aboará bolsa. 
 

Diplomas 
As/os alumnas/os que asistan a un 75% das 510 horas destinadas a formación no oficio 
recibirán un diploma de asistencia. Ese diploma será de aproveitamento se así o xulga a 
entidade que imparte a formación. 
As/os alumnas/os que asistan ao 100% das 28 horas destinadas a prevención de riscos 
laborais recibirán un diploma nos mesmos termos que para o resto da formación. 
 
SOLICITUDE E REQUISITOS 
 
A solicitude presentarase no modelo normalizado no Rexistro Xeral do Concello de Lugo, 
Rolda da Muralla nº 197 en horario de 9 a 14 horas (de luns a venres) dende a publicación 
no Taboleiro de Edictos municipal desta convocatoria ata o 14 de outubro de 2010. 
 
Os requisitos que se deben cumprir son: 
 
1. Estar empadroada/o na zona URBAN (zona PEPRI) que coincide coa zona intramurallas, 
a Rolda da Muralla e o inicio dalgunhas rúas adxacentes. Pódese consultar a completa 
delimitación en www.lugo.es/urban. 
2. Estar inscritas/os como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego aínda 
que para a realización do curso e a recepción da bolsa non se esixe unha dedicación 
exclusiva que impida a busca e aceptación dun emprego. 
 
Tamén poden participar persoas que, sen estar empadroadas, desenvolven algunha 
actividade no ámbito do centro histórico ás que, a xuízo das/os técnicas/os de servizos 

Esta actuación está incluída na Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN) que está a desenvolver o Concello de 
Lugo, que conta co 70% de cofinanciamento da Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (Declaración realizada en cumprimento do art. 8.4 do Regulamento (CE) nº 1828/2006).  
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sociais, esta formación as axude a obter un emprego que as/os disuada de buscar outras 
fontes de ingresos. Resérvanse catro prazas que serán ocupadas prioritariamente por 
persoas con estas circunstancias a proposta unicamente das/os técnicas/os de servizos 
sociais e valoración da comisión técnica de selección de participantes. Estas persoas tamén 
deben estar inscritas no Servizo Público de Emprego. 
 
Desde o Concello comprobarase na documentación presentada que as/os solicitantes teñen 
permiso de residencia durante a duración do curso. 
 
Documentación a presentar coa solicitude: 
1. Solicitude en modelo normalizado e curriculum vitae se é necesario completar a 
información requirida. 
2. Copia do NIF ou NIE 
3. Tarxeta de demandante de emprego. 
4. Documentación xustificativa das circunstancias que se desexan acreditar para a 
valoración. Non se valorarán os feitos que non se xustifiquen cos seguintes documentos: 
- Traballo desenvolvido: contratos e informe de vida laboral 
- Formación recibida: diplomas acreditativos nos que se recolla contido, duración e 

datas. 
- Participación en programas de orientación laboral: documento xustificativo da entidade 

que o imparte asinado pola persoa responsable do servizo con detalle da data de 
inscrición no servizo e xestións realizadas nos dous últimos meses. 

 
VALORACIÓN DAS SOLICITUDES 
 
As solicitudes valoraranse por unha comisión técnica formada pola directora e unha técnica 
do proxecto URBAN e un/unha técnico/a de servizos sociais adscrito/a  ao centro social do 
Uxío Novoneyra. Atenderanse en primeiro lugar as/os solicitantes que teñan permiso de 
traballo que non teña caducado antes da finalización do curso, conforme aos seguintes 
criterios e puntuacións: 
1. Muller que busque esta formación profesional como unha saída laboral:  
 3 puntos 
2. Formación previa ou experiencia laboral en carpintería: Ata 6 puntos 
3. Formación previa ou experiencia laboral en traballos de tipo manual: 
 Ata 4 puntos 
4. Participar na actualidade en programas de orientación laboral e xestións realizadas nos 
dous últimos meses:  Ata 6 puntos 
5. Interese na formación. Este apartado puntuarase conforme ao respondido no cuestionario 
de valoración. Ata 3 puntos 
 
En caso de empate que impida a participación a algunha das persoas afectadas, 
desempatarase tendo en conta os seguintes criterios ata que se produza o desempate: 
1. Ser muller 
2. Maior puntuación no criterio 4 
3. Maior puntuación no criterio 5 

Esta actuación está incluída na Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN) que está a desenvolver o Concello de 
Lugo, que conta co 70% de cofinanciamento da Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (Declaración realizada en cumprimento do art. 8.4 do Regulamento (CE) nº 1828/2006).  
 

 Plan Urban Concello de Lugo. Praza Maior, 1-27001 Lugo Tel..: 982 297 390 Fax: 982 297 266 urban@concellodelugo.org 

 Páxina 3 de 3

 


