
 

L'Ajuntament de Vinaròs contracta 14 joves gràcies al programa AVALEM JOVES PLUS 2017

Un total de 14 joves desocupats menors de 30 anys van signar aquest 2 d’agost un contracte laboral amb
l'Ajuntament  de Vinaròs,  gràcies al  programa AVALEM JOVES PLUS, una iniciativa de la  Generalitat
Valenciana, cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil.

Els contractes tenen una durada de 12 mesos  a jornada completa. L'Ajuntament de Vinaròs ha realitzat
les contractacions després de rebre una subvenció del SERVEF de 234.546'96€ i s’ha fet també una
aportació municipal de 133.158'48 euros.

Aquest programa de subvencions d’ocupació compta amb dues línies d'actuació:

1. EMCUJU, destinada a la contractació de persones joves qualificades per a entitats locals, en el que
s’han  insertat   amb un  contracte  de  pràctiques  7  joves  amb perfil  tècnic,  que  portaran  a  terme els
següents projectes:

- 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-DUSI  de
l’àrea urbana de Benicarló-Vinaròs.

- 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 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

- Agència Desenvolupament Local: Intermediació laboral i programació i execució d'activitats formatives
adreçades a persones desocupades i sector empresarial (Vinaròs Treball)

2. EMPUJU, destinada a la contractació en entitats locals de persones joves, en el que s’han insertat 7
joves amb un perfil administratiu i contracte per obra o servei.

- RRHH: Gestió eficaç de Recursos Humans.

- Cultura i Joventut: Festival de Vinaròs.

- Intervenció: Vinaròs gestió eficaç pressupostària.

- Benestar Social: Sistema de recollida i tractament de la informació en el área de Política Social.

- Tresoreria: Vinaròs gestió eficaç de la tresoreria.

- Informàtica: Vinaròs participatiu i transparent.

- Brigada municipal: Millora de la gestió del programa d’incidències SIGO.

Més informació sobre esta iniciativa:

Direcció General d’Ocupació Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea

UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social


