
 

PLA D’OCUPACIÓ 2017

1. Objecte: Contractar persones desocupades per a la realització d’obres o servicis d’interés general

i social.

2. Import de la subvenció: 8.611’42 €

3. Projecte presentat per l’Ajuntament de Vinaròs: “Desenvolupament de la intranet municipal”

Objectius: Anàlisi de requeriments, disseny i implementació de la intranet municipal.   L'ajuntament

vol implantar una intranet municipal amb les següents funcionalitats: Missatgeria instantània; accés a

les aplicacions web municipals; reserva de sales i altres recursos municipals; notícies d'interès de

caràcter intern;  repositori  de documents, organitzat per departaments,  per a la posada en comú

d'informació municipal.

4. Perfil de la persona desocupada a contractar:

     2713 ANALISTAS, PROGRAMADORES Y DISEÑADORES WEB Y MULTIMEDIA

5. Funcions:

a)  Anàlisi de requeriments de la intranet municipal.

b) Disseny conceptual, lògic i físic de la intranet municipal.

c) Implementació de la intranet municipal.

d) Instal·lació dels entorns de pre-producció i producció. 

6. Característiques del contracte:

    Contracte per obra o servici. Grup B de cotització. Jornada laboral de 30 hores setmanals.

    Duració: Inici l’1 de juny i finalització el 15 de setembre de 2017.

   IMPORTANT: Les persones candidates hauran de figurar com a desocupades en el SERVEF en el

moment de la seua contractació.

7. Procediment de selecció: 

a) L’Ajuntament presentarà l’oferta d’ocupació al SERVEF, en la qual s’especificaran l’ocupació

(2713  ANALISTAS,  PROGRAMADORES  Y  DISEÑADORES  WEB  Y  MULTIMEDIA) i  les

titulacions  sol·licitades  (CFGS  DESENVOLUPAMENT  D’APLICACIONS  INFORMÀTIQUES,

MULTIPLATAFORMA O WEB; ENGINYERIA EN INFORMÀTICA; ENGINYERIA TÈCNICA EN

INFORMÀTICA DE GESTIÓ; GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA).

b) Preselecció per el SERVEF: Rebuda l’oferta d’ocupació i en funció del perfil a sondejar, el

Centre  Servef  efectuarà  una  preselecció  entre  personas  desocupades  inscrites  com  a

demandants  d’ocupació,  que  preferentment  no  resulten  beneficiaries  de  prestacions  o

subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d’inserció laboral, aplicant els

criteris de priorització establerts en la Instrucció.

c) L’Ajuntament  citarà  als  candidats preseleccionats  per  el  SERVEF,  per  a que aporten la

documentació necessària per a realitzar la baremació per part de la Comisió de baremació

constituida a l’efecte.

Per  a  la  selecció  de  les  persones  desocupades  a  contractar  es  seguiran  els  criteris  

indicats en l’annex II “Criteris per a la selecció de les persones treballadores”, de les Bases 

Reguladores del Pla d’Ocupació 2017 (BOP 157- 27 de desembre de 2016)


