L'Ajuntament de Vinaròs, a través de l’ ADL - Agència de Desenvolupament Local, rep un total de 334.000€ 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.
PROGRAMA EMCUJU
Descripció: Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals,
en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.
•
•
•
•
•

Subvenció obtinguda: 170.000 Euros
Aportació municipal: 81.565€
Nombre de contractes: 10 persones joves que realitzaran tasques de tècnics amb funcions pròpies del
departament.
Durada del contracte: Des del 24 de juliol de 2018 al 23 de juliol de 2019
Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Projectes presentats per l’Ajuntament de Vinaròs:
•
MEDI AMBIENT: «Gestió de contractes de serveis i plans estratègics municipals»
•
AVIVA: «Adequació de les versions en valencià de la presència en línia de l'Ajuntament de Vinaròs»
•
URBANISME: «Implementació del Programa Operatiu de Creixement Sostenible FEDER- DUSI»
•
AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL: «Vinaròs treball»
•
TURISME: «II Fase d’implementació del projecte Destinació Turística Intel·ligent (DTI)»
•
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: «Vinaròs més participatiu»
•
CRIS: «Protocol de coordinació i atenció conjunta a persones amb problemes de salut mental greu (PSMG)»
•
CULTURA: «Anem al teatre»
•
GOVERNACIÓ-CONTRACTACIÓ: «Gestió i licitació electrònica d’expedients de contractació i implementació
estratègia EDUSI»
•
INFORMÀTICA: «Suport a la transformació digital»
PROGRAMA EMPUJU
Descripció: Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del
sistema nacional de Garantia Juvenil.
•
•
•
•
•

Subvenció obtinguda: 164.000€ €
Aportació municipal: 121.995€
Nombre de contractes: 10 persones joves que realitzaran tasques d’auxiliar administratiu/a
Durada del contracte: Des del 24 de juliol de 2018 al 23 de juliol de 2019
Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Projectes presentats per l’Ajuntament de Vinaròs:
•
ACTIVITATS: «IDE + Enllaç GESTIONA-SIGO»
•
RRHH: «Implementació gestió electrònica expedients»
•
BIBLIOTECA: «Actualització inventari de béns documentals i audiovisuals»
•
BENESTAR SOCIAL: «Suport servei prestacions (noves Rendes Garantides)»
•
TRESORERIA: «Vinaròs gestió eficaç de la tresoreria»
•
INTERVENCIÓ: «Vinaròs gestió eficaç pressupostària»
•
OIAC: «Registre virtual (ORVE) i la implantació de l’Oficina d’assistència al Ciutadà»
•
EDUCACIÓ: «Modernització i estandardització de processos del Departament d’Educació en l’àmbit de les
subvencions»
•
BRIGADA MUNICIPAL: «Suport gestió incidències SIGO»
•
AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL:«Vinaròs emprèn»
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

