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:


AVIVA: Adequació de la documentació administrativa i aplicació de la marca corporativa
de l’Ajuntament de Vinaròs en la seu electrònica, renovació de la pàgina web i
unificació de criteris per a la presència en xarxes socials.



URBANISME: Implementació del Programa operatiu de Creixement Sostenible FEDER
2014-Desenvolupament urbà sostenible i integrat de l’àrea urbana de BenicarlóVinaròs-DUSI.



INFORMÀTICA: Desenvolupament del web municipal.



TURISME: Implementació del projecte per tal que Vinaròs puga ser Destinació Turística
Intel·ligent DTI.



GOVERNACIÓ-CONTRACTACIÓ: Implementació de la gestió electrònica d'expedients
en l'Àrea de Governació-contractació i iniciar licitació electrònica dels expedients de
contractació.



MEDI AMBIENT: Implementació del Programa Operatiu de Creixement Sostenible
FEDER 2014- Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de l'Àrea urbana de
Benicarló-Vinaròs- DUSI.



AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL: Dur a terme les tasques d'intermediació
laboral i de programació i execució d'activitats formatives adreçades a les persones
desocupades i al sector empresarial (Vinaròs Treball)

3. Perfil de les persones a contratar:


AVIVA: Grau en Filologia catalana, Traducció i Interpretació (valencià com a idioma A o
B), Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, 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.



INFORMÀTICA: Títol en enginyeria o enginyeria tècnica en Informàtica, o grau
d’enginyeria en informàtica.



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



GOVERNACIÓ-CONTRACTACIÓ: Grau en Dret, Ciències Polítiques o Econòmiques,
Gestió i Administració Pública o Ciències Empresarials.



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.



AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL: Grau en Relacions Laborals, Ciències
empresarials, Psicologia, Dret o Administració i Direcció d’empreses.

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

