PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES
QUALIFICADES PER ENTITATS LOCALS (GARANTIA JUVENIL)

JOVES

1. Objecte: Contractar persones joves qualificades desocupades, inscrites a l’ESPAI
LABORA d’ocupació (antic SERVEF) 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: «Millora en la gestió de contractes de serveis de caire
mediambiental i implantació de recollida separada de biorresidus i foment del
compostatge»
•

AVIVA: «Adequació de les versions en valencià de la seu electrònica, webs
municipals i comunicacions en línia de l'Ajuntament de Vinaròs»

•

URBANISME: «Planejament i Gestió urbanística (Gestió directa) en les unitats
d’execució residencials en la trama urbana»

•

AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL: «Vinaròs treball»

•

TURISME: «III Fase d’implementació del projecte Destinació Turística Intel·ligent
(DTI)»

•

CULTURA: «L’art de la cultura. Vinaròs és cultura més que mai»

•

GOVERNACIÓ-CONTRACTACIÓ: «Gestió i licitació electrònica d’expedients de
contractació i implementació estratègia EDUSI i desenvolupament programa
Edificant»

•

NOVES TECNOLOGIES: «Suport a la transformació digital»

•

ARXIU: «Suport a la digitalització de l’arxiu municipal»

•

SERVEIS SOCIALS: «Reducció de terminis del Servei d’informació municipal de
dependència»

3. Perfil de les persones a contratar:
• MEDI AMBIENT: Grau Ciències ambientals, Biologia, enginyeria del Medi Rural,
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, Història i
Patrimoni, Mestre en educació primària, Periodisme, Gestió i Administració Pública
o equivalents. Amb nivell de coneixements de valencià (mínim C1), de llenguatge
administratiu i de noves tecnologies.

•

URBANISME: Grau en enginyeria de l’Edificació, 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, Publicitat i Relacions Públiques, Estadística o
equivalents.

•

CULTURA: CFGS Administració i finances, Animació sociocultural, Màrqueting i
Publicitat, o equivalents

•

GOVERNACIÓ-CONTRACTACIÓ: Grau en Dret, Administració i direcció
d’empreses, Gestió i Administració Pública, Ciències Empresarials, o equivalents.

•

NOVES TECNOLOGIES: 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

•

ARXIU: 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

•

SERVEIS SOCIALS: Grau en Treball Social o equivalent.

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

