L'Ajuntament de Vinaròs, a través de l’ ADL - Agència de Desenvolupament Local, rep un total de 326.131’92 € 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: 163.143’12 €
Aportació municipal: 100.893’05 €
Nombre de contractes: 10 persones joves que realitzaran tasques de tècnics amb funcions pròpies del
departament.
Durada del contracte: Des del 2 d’octubre de 2019 a l’1 d’octubre de 2020
Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

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 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»
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: 162.988’80€
Aportació municipal: 136.844’70€
Nombre de contractes: 10 persones joves que realitzaran tasques d’auxiliar administratiu/a
Durada del contracte: Des del 2 d’octubre de 2019 a l’1 d’octubre de 2020
Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Projectes presentats per l’Ajuntament de Vinaròs:
• ACTIVITATS: «La nova administració electrònica»
• RRHH: «Modernització departament de Recursos Humans»
• BIBLIOTECA: «Gestió fons plurilíngüe»
• BENESTAR SOCIAL: «Política social y administració electrònica»
• TRESORERIA: «Recolçament administratiu a l’àrea de Tresoreria i Gestió Tributària»
• INTERVENCIÓ: «Vinaròs gestió eficaç pressupostària»
• EDUCACIÓ: «Millora en la informació i atenció a l’usuari en temes d’educació»
• BRIGADA MUNICIPAL: «Millora en la gestió i logística de personal, compres i contractacions en la Brigada Municipal»
• URBANISME: «Planejament i Gestió urbanística directa en les unitats d’execució residencials en la trama urbana»
• SECRETARIA: «Digitalització i ordenació documental»
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

