ECOVID 2020
PROGRAMA DE SUBVENCIÓ INICIATIVA SOCIAL DESTINAT A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES D'ALMENYS 30 ANYS D'EDAT,
DESOCUPADES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CONJUNTURA DERIVADA PER
LA COVID 19, EN COL·LABORACIÓ AMB LES CORPORACIONS LOCALS
Vista la RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2020, del director general de LABORA Servei
Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les
subvencions destinades a la contractació de persones d’ almenys 30 anys d'edat,
desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID19, en
col·laboració amb corporacions locals en la Comunitat Valenciana, regulades en
l'Ordre 8/2016 de 7 de juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPÈRIENCIA)
L’objecte d’esta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a la
contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, preferentment
desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID-19, per a la
realització d’obres o serveis d’interès general, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Les obres o serveis a realitzar han d’estar relacionades amb la conjuntura derivada per
la COVID-19, i desenvolupar accions específicament dirigides a previndre, contindre,
pal·liar o mitigar els seus efectes en l’àmbit territorial i competencial de cada entitat
beneficiària. En la seua condició d’òrgan competent en Emergències, l’Agència
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà els treballs
realitzats a l’empara d’aquesta convocatòria.
Els projectes subvencionables hauran d’executar-se dins del període comprés entre la
data de la resolució de concessió i el 30 de juny de 2021.
Vistes les necessitats de personal dels diferents departaments municipals per
contindre els efectes de la COVID-19, les actuacions a realitzar a l’empara del present
programa, són les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Assistència Social
Suport a Centres Educatius, Guarderies i altres centres de formació
Suport en la verificació del compliment de les mesures preventives
Labors d'informació
Suport en activitats culturals, recreatives, turístiques i esportives
Desinfecció d'espais públics
Suport en l'ús de sistemes telemàtics
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PERFILS SOL.LICITATS
OCUPACIÓ

Conserge en general

CATEGORIA
PROFESSIONAL
AP

Dissenyador/a Gràfic i multimèdia

C2

Empleat administratiu en general (auxiliar administratiu)

C2

Enginyer/a tècnic informàtic
Enginyer/a informàtic
Netejador/a en general

A2

Ordenança

AP

Orientador/a professional per a la inserció
Tècnic/a mig en orientació professional

A2

Tècnic/a en gestió d’estocs i/ o magatzem

C2

Tècnic/a informador turístic
Guia de turisme
Vigilant en general

C2

AP

AP
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