PLA D’OCUPACIÓ 2018
1. Objecte: Contractar persones desocupades per a la realització d’obres o servicis d’interés general
i social.
2. Import de la subvenció: 7.796 €
3. Projecte presentat per l’Ajuntament de Vinaròs: “Reforç correctiu del Municipi”
Objectius: Reforçar els equips de camp i de magatzem que requereixen ampliació puntual en
els manteniments
4. Perfil de la persona desocupada a contractar:
PEÓ D'OBRA

5. Funcions:
a) Reforç del equip de camp i rústic en els treballs de esbroçades i neteja
b) Millora del equip de obra, actuant en aquelles deficiències per desgast que afecten a la
perillositat o accessibilitat de la via pública.
6. Característiques del contracte:
Contracte per obra o servici. Grup AP de cotització. Jornada laboral de 30 hores setmanals.
Duració: Inici el 8 de juny i finalització el 28 de setembre de 2018.
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
( 71211015 ALBAÑILES, 96011029 PEONES DE OBRAS PÚBLICAS,
96021013 PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS)
amb 6 mesos d'experiènciamínima a la mateixa ocupació
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 V “Criteris per a la selecció de les persones treballadores”, de les Bases
Reguladores del Pla d’Ocupació 2018 (BOP 20 de febrer de 2018)

