
 

 EMCORD 

1.  Objecte:  Contractar persones aturades, en situació de desocupació de llarga durada, per a la

realització d'obres o serveis d'interès general. 

2. Import subvenció proposat: 133.806’90 € 

3. Projectes presentats per l'Ajuntament de Vinaròs:

a) Vinaròs compe ció. Consell Municipal d’Esports (CME). 

Objec us: Obertura i tancament, control de vigilància, aplicació d'horaris i normes, i manteniment

de les instal·lacions espor ves. Preparació i  organització d'actes del Consell  Municipal  d’Esports

(CME). 

b) Millora del servei d’informació. Biblioteca Municipal 

Objec us: Implementar el servei d'informació i de suport a l'estudi de la Biblioteca Municipal per

sa sfer  les  necessitats  d'informació  de  la  comunitat  d'usuaris  del  servei.  Les  tasques  seran:  la

millora i ampliació dels horaris d'atenció al públic i l'augment del nombre de materials de suport

actualitzant el material forma u audiovisual i el banc de llibres pendent de ser inclòs en el fons

bibliogràfic. 

c) Millora de la integració de l’accessibilitat al casc urbà de Vinaròs. Obres i serveis 

Objec us: Actualitzar paviments, mobiliari i dotacions per promoure la seguretat i accessibilitat en

el mitjà urbà. 

4. Perfil de les persones aturades a contractar:

a) Vinaròs compe ció: 1 conserge 

b) Millora del servei d’informació: 1 conserge 

c) Millora de la integració de l’accessibilitat al casc urbà de Vinaròs  1 oficial conductor, 2 oficials

obrers, 2 peons d'obra, 1 oficial pintor, 1 peó pintor i 1 peó electricista. 

5.  Des nataris  finals:  persones  aturades  que,  havent  estat  objecte  d'un  i nerari  personalitzat

d'inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació al centre SERVEF durant almenys

360 dies en un període de 540. 

EMCORP 

1. Objecte:  Contractar persones aturades d'almenys 30 anys d'edat, per a la realització d'obres o

serveis d'interès general. 

2. Import subvenció proposat: 38.322’84 € 

3. Projectes presentat per l'Ajuntament de Vinaròs:

a) Vinaròs més par cipa u. Par cipació Ciutadana 

Objec us: Crear i fomentar els mecanismes i estructures de par cipació ciutadana. Cerca d'eines

per incidir i instaurar aspectes de cultura democrà ca a la ciutat. 

b) Recolzament administra u al projecte d’implementació de la ges ó electrònica d’expedients en

l’àrea de Governació-Contractació i iniciació de la licitació electrònica. 



 

Objec us:  Normalitzar  els  documents  i  establir  els  models  per  als  expedients  electrònics  del

departament de Contractació i Governació, i iniciar la licitació electrònica a través de la Plataforma

de  Contractació  del  Sector  Públic.  De  la  mateixa  manera,  implementar  a  la  Seu  Electrònica  la

informació sobre els diferents tràmits dels departaments disponibles en la mateixa. 

4. Titulacions i codi d'inscripció de les persones aturades a contractar:

a) Vinaròs més par cipa u. 

Titulacions  demandades:  Grau  en  Antropologia  Social,  Antropologia  Social  i  Cultural,  Ciències

Socials,  Ciències  Polí ques  i  de  l'Administració,  Ciències  Polí ques  i  de  l'Administració  Pública,

Ciències Polí ques i Ges ó Pública, Ciències Polí ques i Sociologia, Filosofia, Polí ca i Economia,

Sociologia. 

Codi ocupacions CNO: 28101019 ECONOMISTES; 28211011 ANTROPÒLEGS;  28211048 SOCIÒLEGS,

EN GENERAL; 28221014 FILÒSOFS; 28221032 TÈCNICS SUPERIORS EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE

L'ADMINISTRACIÓ 

b) Recolzament administra u al projecte d’implementació de la ges ó electrònica d’expedients en

l’àrea de Governació-Contractació i iniciació de la licitació electrònica. 

Titulacions demandades: Batxiller o tècnic (CFGM)

Codi ocupacions (CNO): 36131039 TÈCNICS ADMINISTRATIUS, EN GENERAL; 43091029 EMPLEATS

ADMINISTRATIUS, EN GENERAL; 45001019 EMPLEATS ADMINISTRATIUS AMB TASQUES D'ATENCIÓ

Al PÚBLIC NO CLASSIFICATS SOTA ALTRES EPÍGRAFS 

COMÚ PER ALS DOS PROGRAMES 

Caracterís ques del contracte: Contracte per obra o servei. Jornada laboral completa 

Durada: inici abans del 31 de desembre 

Procediment de selecció:  Per a la  selecció de les  persones aturades  a  contractar  se  seguirà  el

procediment  establert  en  la  Instrucció  3/2017  del  Director  General  del  Servef  rela va  al

procediment de selecció de persones aturades al programa d'inicia va social en col·laboració amb

les Corporacions Locals. 

1. L'Ajuntament presentarà oferta d'ocupació al SERVEF, en la qual s'especificaran les ocupacions

(CNO) i la tulació sol·licitada. 

2. Preselecció pel SERVEF: Rebuda l'oferta d'ocupació i en funció del perfil  a sondejar, el Centre

Servef efectuarà una preselecció entre persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació,

que preferentment no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes

vinculades  a  processos  d'inserció  laboral,  aplicant  els  criteris  de  priorització  establerts  en  la

Instrucció. 

3. L'Ajuntament citarà als candidats preseleccionats pel SERVEF, perquè aporten la documentació

necessària per realitzar la baremació per part de la Comissió de baremació cons tuïda a aquest

efecte. 


