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ANEXO  

 
PROCESO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NUN PROGRAMA DE 
FORMACIÓN NA ESPECIALIDADE DE TÉCNICOS EN TECNOLOXÍAS WEB 
ENMARCADO NO PROXECTO URBAN co cofinanciamento do 80% da Unión 
Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (P.O. 
FEDER Galicia 2007-2013). (Proxecto 12UR2001 URBAN Formación 
ocupacional comercio) A FIN DE CUBRIR PRAZAS LIBRES 
 
DATOS BÁSICOS DA FORMACIÓN 
 
Descrición do contido 
Programa formativo dirixido a persoas con especiais dificultades para o acceso ao 
mercado laboral e persoas que traballen ou teñan algunha relación familiar con 
titulares dos postos da Praza de Abastos e o Mercado de Quiroga Ballesteros que 
van realizar comercio electrónico. Terá unha duración de 100 horas e os seguintes 
contidos: 
- 96 horas de formación específica como Técnicos de web, co seguinte desglose: 

Bloque I. Maquetación de web (76 horas) 
Bloque II. Distribución comercial en vendas con tecnoloxías web (20 horas) 

- 2 horas de formación ambiental 
- 2 horas de prevención de riscos laborais 
 
Desenvolvemento 
A actuación formativa terá unha duración de 100 horas en horario de 16 horas a 21 
horas, do 1 ao 29 de agosto na sede da academia ASIN na dirección Mar 
Cantábrico nº 26.  
 
Diplomas 
As/os alumnas/os que asistan a un 75% das 100 horas destinadas a formación 
recibirán un diploma de asistencia. Ese diploma será de aproveitamento se así o 
xulga a entidade que imparte a formación. 
 
 
SOLICITUDE E REQUISITOS 
 
A solicitude para optar a unha vacante deste curso 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 
Este curso está dirixido a un grupo máximo de 18 persoas procedentes dos 
seguintes colectivos: 

Esta actuación está incluída na Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN - P.O. FEDER Galicia 2007-2013) que está a 
desenvolver o Concello de Lugo, que conta co 80% 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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A. Persoas desempregadas e empadroadas na zona URBAN con dificultades para 
o acceso ao mercado laboral. As/os alumnas/os desempregadas/os serán 
seleccionadas pola empresa adxudicataria do deseño do portal de comercio 
electrónico da praza de Abastos e Mercado de Quiroga Ballesteros, polo seu 
nivel de aptitude para realizar o traballo previsto entre as persoas presentadas 
dende a oficina do Proxecto URBAN. Requisitos que deben cumprir estas 
persoas: 

- Estar empadroadas 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. 

- Estar en desemprego cunha antigüidade mínima de 4 meses (dato a 
comprobar co informe de vida laboral). 

- Dominio das linguas castelá e/ou galega. 
- Estar inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público 

de Emprego 
- Manexo básico de informática 

 
B. Persoas que traballen ou teñan algunha relación familiar (ata cuarto grao) con 

titulares dos postos da Praza e Mercado que van realizar comercio electrónico e 
se comprometan a manter activa e a actualizar a súa tenda virtual. Aos efectos 
desta solicitude, os que xa a presentaran xunto coa solicitude de comercio 
electrónico, só deberán presentar a documentación que debe acompañar á 
solicitude. 

 
C. Resérvase unha praza para persoas que, sen estar empadroadas na zona 

URBAN, desenvolven algunha actividade no ámbito do centro histórico ás que, 
a xuízo das/os técnicas/os de servizos sociais, esta formación as axude a obter 
un emprego que as disuada de buscar outras fontes de ingresos a proposta 
unicamente das/os técnicas/os de servizos sociais e valoración da comisión 
técnica de selección de participantes. Esta persoa debe estar inscrita 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: 
Persoas incluidas no colectivo A e C: 
1. Solicitude en modelo normalizado e curriculum vitae se é necesario completar a 
información requirida. 
2. Copia do NIF ou NIE 
3. Informe de vida laboral 
4. Tarxeta de demandante de emprego.  

Esta actuación está incluída na Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN - P.O. FEDER Galicia 2007-2013) que está a 
desenvolver o Concello de Lugo, que conta co 80% 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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5. 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. 

 
Persoas incluidas no colectivo B: 
1. Solicitude en modelo normalizado  
2. Copia do NIF ou NIE 
3. No caso de que non sexa o titular do posto: declaración de titular dun posto da 
Praza ou Mercado xustificando a relación familiar (ata cuarto grao) ou dependencia 
profesional. No caso de relación laboral, deberase achegar copia do contrato 
vixente. 
 
 
 
Inserción laboral de personas do colectivo A e C 
A entidade que imparta a formación, deseñará e elaborará unha web para a Praza 
de Abastos e o mercado de Quiroga Ballesteros con comercio electrónico para un 
mínimo de 16 postos. Para realizar este traballo debe contratar a 2 alumnas/os 
(colectivos A e C) durante 3 meses que traballarán, xunto a outro persoal da 
empresa, na captación e inclusión de contidos e, polo menos unha delas, tamén 
colaborarán no labor comercial que se esixe no prego técnico de licitación. 
Facilitarase ás persoas con cargas familiares a posibilidade de contratos de 
xornada reducida se o desexan, en cuxo caso os contratos computarán polo seu 
equivalente a xornada completa.  
O compromiso de contratación executarase no prazo máximo de 7 días tras a 
finalización do período formativo. En caso de producirse baixas, cumprirase o 
compromiso de contratación con outras persoas que superaran a formación ou 
cunha maior duración dos demais contratos. Mentres estean contratadas, ambas as 
dúas persoas terán un mínimo de 2 horas/semana de formación coas/os docentes 
que impartira a formación inicial. 
 
 

Esta actuación está incluída na Iniciativa URBANA (Proxecto URBAN - P.O. FEDER Galicia 2007-2013) que está a 
desenvolver o Concello de Lugo, que conta co 80% 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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