
  

  

PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES 

QUALIFICADES PER ENTITATS LOCALS (GARANTIA JUVENIL) 

 

1. Objecte: Contractar persones joves qualificades desocupades, inscrites al centre 

SERVEF d’ocupació i que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’obres o serveis 

d’interés general i social. 
 

2. Projectes presentats per l’Ajuntament de Vinaròs: 

 MEDI AMBIENT: «Gestió de contractes de serveis i plans estratègics municipals» 

 AVIVA: «Adequació de les versions en valencià de la presència en línia de 

l'Ajuntament de Vinaròs» 

 URBANISME: «Implementació del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 

FEDER- DUSI» 

 AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL: «Vinaròs treball» 

 TURISME: «II Fase d’implementació del projecte Destinació Turística Intel·ligent 

(DTI)» 

  PARTICIPACIÓ CIUTADANA: «Vinaròs més participatiu» 

 CRIS: «Protocol de coordinació i atenció conjunta a persones amb problemes de 

salut mental greu (PSMG)» 

 CULTURA: «Anem al teatre» 

 GOVERNACIÓ-CONTRACTACIÓ: «Gestió i licitació electrònica d’expedients de 

contractació i implementació estratègia EDUSI» 

 INFORMÀTICA: «Suport a la transformació digital» 

 

3. Perfil de les persones a contratar: 

 MEDI AMBIENT: Grau Ciències ambientals, Biologia, enginyeria tècnica Agrícola, 

enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, enginyeria tècnica Forestal o 

enginyeria Forestal i del medi natural, o equivalents. 

 AVIVA: Grau en Filologia catalana, Traducció i Interpretació (valencià com a idioma 

A o B), Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, grau Història i 

Patrimoni, Mestre en educació primària, grau en Periodisme, o equivalents. Amb 

nivell de coneixements de valencià (mínim C1). 

 URBANISME: Grau en enginyeria Civil, de l’Edificació, de Camins, Canals i Ports o 

enginyer tècnic d’Obres Públiques, Arquitecte o Arquitecte tècnic, o equivalents. 

 AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL: Grau en Psicologia, Pedagogia, 

Psicopedagogia, Educació social, Ciències del treball, o equivalents. 

 TURISME: Grau en Turisme o en Publicitat i Relacions Públiques, o equivalents. 



  

  

 PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Grau Ciències polítiques i de l’administració, Dret, 

Sociologia, o equivalents. 

 CRIS: Grau en Psicologia, o equivalent. 

 CULTURA: Grau en Gestió Cultural, Educació social, Sociologia, Conservació i 

Restauració de Bens Culturals, Belles Arts, o equivalents. 

 GOVERNACIÓ-CONTRACTACIÓ: Grau en Dret, Gestió i Administració Pública, 

Ciències econòmiques, Ciències Empresarials, o equivalents 

 INFORMÀTICA: CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes; també s’admetran 

titulacions superiors de la rama d’informàtica.* 

*En qualsevol cas les contractacions es realitzaran en les condicions establertes 

per a la titulació de Tècnic mitjà 

 

4. Destinataris finals: persones joves majors de 16 i menors de 30 anys que, comptant 

amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a 

l’ocupació o del sistema educatiu,figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil en l’àmbit de la Comunidad Valenciana. 
 

5. Característiques del contracte: 

Tipus de contracte: en pràctiques 

Jornada laboral de 37,5 hores setmanals 

Duració: 12 mesos 

 

 

 

Per a més informació podeu adreçar-vos a:  

ADL  Ajuntament de Vinaròs  

Carrer Sant Ramón s/n 1ª planta 

Tel. 964 40 77 00 

 

 

 

 

 


