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Com he de presentar la sol·licitud de cursos de 
formació? 

Les sol·licituds hauran d’emplenar-se a través de la intranet municipal, 

dins de l’apartat de “Cursos Pla de Formació”, on s’expliquen detalladament 

els passos que s’han de seguir per a omplir la sol·licitud corresponent: 

1) Pàgina d’inici d’intranet: accediu-hi pel número de persona funcionària i la contrasenya 

corresponent. 

2) Busqueu en el menú de l’esquerra i entreu en l’opció “Cursos Pla de Formació”. 

3) Per a sol·licitar un curs premeu sobre el botó “Nova sol·licitud” o trieu l’acció de menú 

“Nova sol·licitud”. Els dos casos ens porten a l’imprés que s’ha d’omplir. 

4) Ompliu en este apartat les dades requerides, segons les notes assenyalades en lletra roja:  

1a pestanya: “Dades sol·licitud”. Introduiu el número de persona funcionària i premeu el botó 

“Seleccionar”. Han d’aparéixer les dades personals, incloent-hi el número de telèfon o extensió. 

En el cas que no aparega, caldrà introduir-lo. 

Així mateix, s’inclou el camp de correu electrònic i es podrà incloure una altra adreça opcional 

a més de l’assignada pel sistema municipal a cada persona empleada. 

Perquè la sol·licitud siga admesa, és imprescindible introduir el correu electrònic de la Direcció 

de Servici o responsable de la Unitat i, en cas d’omissió, no podrà tramitar-se la sol·licitud.  

2a pestanya: “Llista de cursos”. Es podran sol·licitar fins a un màxim de 5 cursos (en orde de 

preferència) d’entre els que figuren en la relació d’este pla de formació. A esta relació s’accedix 

prement sobre el botó “+” tal com s’explica en esta pàgina i s’afig a la nostra llista prement 

sobre “Afegir”. Un curs ja seleccionat s’elimina de la nostra llista prement sobre el botó “-”. 

3a pestanya: “Comentaris”, on es podrà afegir qualsevol tipus d’aclariment que es crega oportú 

(exemple: una altra dada diferent que no figure en les dades personals de la intranet, etc.). 

5) Una vegada omplida la sol·licitud, es pot “Guardar sense enviar” i es quedarà en estat 

“XARXA: redacció” per al seu posterior enviament, o bé, “Guardar i enviar”, que la deixarà en 

estat “ENV: enviada” perquè siga arreplegada pel Sevici de Formació, Avaluació i Carrera que, 

en arribar-li, la deixarà en estat “ERH: enviada a Recursos Humans”. Si premeu sobre “Tornar”, 

no es realitzarà cap altra acció sobre la vostra sol·licitud. 

En cas de no disposar d’accés a la intranet, qualsevol persona empleada podrà dirigir-se, dins 

del termini de presentació de sol·licituds, a l’Oficina Administrativa del Servici a què estiga 

adscrita i el personal de l’Oficina administrativa o qualsevol altre personal empleat públic 

autoritzat per a accedir a la intranet podrà fer la sol·licitud en nom seu. Davant de qualsevol 

altra incidència, caldrà dirigir-se al Servici de Formació, Avaluació i Carrera (c/ Hospital 2,4t pis. 

Adreça electrònica: cursformacio@valencia.es). 

mailto:cursformacio@valencia.es
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Quan es realitza l’assignació de cursos?  

Una vegada conclòs el termini de presentació, es procedirà en breu a 

l’adjudicació dels cursos, l’anunci del qual es publicitarà en la mateixa intranet.  

 

La comunicació dels cursos a què ha sigut admesa cada persona sol·licitant s’informarà 

al correu electrònic corporatiu, tant a la persona sol·licitant com a la Direcció del Servici o 

responsable superior de cada una de les persones empleades públiques seleccionades.  

 

Com es realitza l’assignació de cursos? 

L’adjudicació s’ajustarà en tot moment als criteris assenyalats en l’article 108 de l’actual Acord 

Laboral per al Personal Funcionari al Servici de l’Ajuntament de València i, en l’àmbit del 

personal laboral, segons allò que s’ha assenyalat en l’article 90 del Conveni Col·lectiu del 

Personal Laboral al Servici de l’Ajuntament de València. L’adjudicació es realitza de manera 

automática, donant preferencia a les persones que menys cursos han realitzat en els últims 

tres anys. 

 

Com se m’informarà del curs o cursos que se 
m’hagen concedit? 

La comunicació dels cursos a què haja sigut admesa cada persona 

sol·licitant es realitzarà a través del correu electrònic corporatiu, tant a la persona 

sol·licitant com a la Direcció del Servici o responsable superior de cada una de les persones 

empleades públiques seleccionades, uns dies després de finalitzar el termini de sol·licituds.  

Posteriorment, i fins a vuit dies naturals abans del començament de cada curs, podran realitzar-

se assignacions de places generades per qualsevol motiu. En aquest cas se seguirà l'ordre de 

la llista d'espera. La comunicació de l'assignació de places a l'alumnat de la llista d'espera es 

realitzarà, igualment, per correu electrònic al correu corporatiu. L'assignació de places vacants 

de la llista d'espera únicament es comunicarà a l'alumnat, per la qual cosa, en cas que l'horari del 

curs coincidisca amb l'horari laboral, l'alumnat haurà de comptar amb la conformitat de la persona 

superior jeràrquica. 

En el cas que una acció formativa no dispose de llista d'espera o la mateixa s'esgote sense haver 

cobert la totalitat de places vacants, el Servici de Formació, Avaluació i Carrera publicarà l'existència 

de places disponibles. En este cas les places vacants se sol·licitaran per correu electrònic a 

inscripciocursos@valencia.es i es cobriran per ordre d'arribada, entre el personal que complisca 

amb el perfil. 
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Totes les accions formatives podran ser cancel·lades quan la demanda d’inscripcions a cursos de 

durada superior a 15 hores no supere el 60% de les places previstes i en cursos inferiors a 15 hores 

el 70%. 

 

Com he de renunciar a les places assignades? 

En el cas que la persona seleccionada no poguera assistir-hi per qualsevol 

motiu, haurà de comunicar-ho al Servici de Formació, Avaluació i Carrera, per 

mitjà d’un missatge electrònic a cursformacio@valencia.es amb un termini 

màxim de huit dies naturals d’antelació a l’inici del curs, per a poder realitzar així la substitució 

corresponent.  

En cas que l'adjudicació de la plaça s'haja comunicat amb posterioritat al termini anterior, este 

termini de renúncia, per part de l'alumnat, es reduirà a tres dies naturals. La no realització d'este 

tràmit serà motiu d'exclusió en la selecció del Pla de Formació de l'any següent o properes 

edicions. 

            Com puc obtindre un certificat d’assistència? 

  El Servici de Formació, Avaluació i Carrera sol.licita l'homologació de les 

accions formatives a l'IVAP o l’IVASPE segons corresponga, sempre que 

els cursos complisquen amb el nombre mínim d’hores i altres requisits    

mínims establerts per la normativa vigent. Només es podrá obtindre la 

certificació quan el curs haja estat homologat i l’alumnat haja complit amb l’assistència mínima 

que exigeix la corresponent normativa reguladora (85% en el cas de cursos homologats per 

l’IVAP i el 90% en cursos homologats per l’IVASPE).  

Quan estiga disponible el vostre certificat, rebreu una comunicación en la vostra adreça 

electrònica corporativa. Els certificats es poden descarregar, quan estiguen disponibles, en la 

intranet municipal, apartat “Cursos Pla de Formació”- “certificats”. L'expedició de certificats 

d’assistència dels cursos homologats per l’IVASPE es realitza directament per esta institució. 

 

MOLT IMPORTANT: Les renúncies es realitzaran sempre per correu electrònic i no se’n 

donaran per vàlides les telefòniques. 

Icones gràcies a "Freepik" a través de "Flaticon" amb llicència "Creative Commons CC 3.0"  
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