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PLA MUNICIPAL D'OCUPACIÓ JUVENIL 2021 

Aprovació de les Bases de selecció del personal del Pla Municipal Ocupació Juvenil 2021 per 

Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2021 

 

PERFILS PROFESSIONALS SOL·LICITATS 

Tots els perfils són per a persones que complisquen els requisits: ser menors 

de 30 anys, empadronades en el municipi de València, inscrites com a aturades 

en Agència d’Ocupació València Activa i en LABORA. Aquests requisits han de 

complir-se a data d'obertura del termini de presentació de l'imprés d'inscripció. 

 

 

DENOMINACIÓ DEL 

LLOC (CNO) 

NÚM 

LLOCS 

GRUP 

COTITZ

ACIÓ 

 

TITULACIÓ 

SOL·LICITADA 

 

FUNCIONS I OBSERVACIONS 

RETRIBUCIÓ 

MENSUAL 

BRUTA 

24511016 

ARQUITECTA/E 3 GC 1 

TITULACIÓ 

UNIVERSITÀRIA 

FONAMENTS 

ARQUITECTURA + 

MÀSTER 

UNIVERSITARI EN 

ARQUITECTURA 

(HABILITANT) O 

EQUIVALENT  

 Recolzar en treballs de 

redacció de documents tant 

gràfics com escrits relatius a 

la figura de planejament 

indicada. 

 Recolzar en la supervisió 

tècnica d'auditories en edificis 

 Recolzar en les actuacions 

tècniques de projectes i ajuda 

a la supervisió. 

 

Estes funcions genèriques 

s'adaptaran segons el contingut 

de l'obra o servei concret a 

realizar 

 

Jornada: completa 37,5 

2.491,86€ 

26221045- 

TÈCNICA/O 

SUPERIOR EN 

ORGANITZACIÓ I 

ADMINISTRACIÓ  
D'EMPRESES , EN 

GENERAL 

2 GC2 

TITULACIÓ 

UNIVERSITÀRIA 

ADMINISTRACIÓ I 

DIRECCIÓ 

D'EMPRESES O 

EQUIVALENT 

 Col·laborar en 

l'elaboració, 

desenvolupament, anàlisi 

i execució dels 

pressupostos. 

 Col·laborar en 

l'elaboració d'informes 

 Recolzar en la tramitació 

de subvencions i revisió 

de la documentació 

aportada als expedients. 

2.356,73€ 
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 Analitzar i quantificar els 

riscos financers 

 Col·laborar en la 

supervisió i control de 

processos pressupostaris i 

financers i la gestió, 

control i supervisió de 

l'elaboració dels estats 

comptables i financers 

 Estudiar la utilització dels 

recursos així com el 

finançament de les 

inversions. 

Estes funcions genèriques 

s'adaptaran segons el contingut 

de l'obra o servei concret a 

realizar 

 Jornada: completa 37,5 

24331032 

ENGINYERA/O 

MECÀNICA 

INDUSTRIAL 

24331041 

ENGINYERA/O 

MECÀNICA EN 

GENERAL 

24311072 

ENGINYERA/O 

D'ORGANITZACIÓ 

INDUSTRIAL 

2 GC2 

TITULACIÓ 

UNIVERSITÀRIA 

ENGINYERIA 

MECÀNICA/ 

ENGINYERIA 

INDUSTRIAL  

O EQUIVALENT 

 Col·laborar en l'avaluació 

i seguiment d'actuacions. 

 Recolzar en el disseny, 

desenvolupament i 

manteniment de bases de 

dades energètics i 

climàtics. 

 Col·laborar en la redacció 

d'informes de seguiment i 

memòries de resultats. 

 Col·laborar en el suport 

tècnic per a la realització 

d'estudis d'espais i 

instal·lacions conforme 

als projectes preestablits. 

 Col·laborar en els estudis 

de viabilitat i implantació 

de mesures d'eficiència 

energètica. 

 Col·laborar en la 

realització d'informes de 

consums energètics, 

identificació i esmena 

d'avaries. 

 Suport en el suport tècnic 

a les auditories 

energètiques 

d'instal·lacions. 

 

Estes funcions genèriques 

s'adaptaran segons el contingut 

de l'obra o servei concret a 

realizar 

 

• Jornada: completa 37,5 

2.356,73€ 

36291018- 

PROFESSIONAL DE 

SUPORT DE 

L'ADMINISTRACIÓ 

17 GC 7 
 

BATXILLER O 

EQUIVALENT 

 Col·laborar en l'atenció 

directa a la ciutadania i 

informar sobre els recursos 
1.277,42€ 



 

PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO JUVENIL 2021    València 3 diciembre 2021   
Página 3  
 

 

PÚBLICA PER A 

TASQUES 

D'INSPECCIÓ I 

CONTROL I TASQUES 

SIMILARS 

socials que se li encomanen.  

 Col·laborar amb l'adequat 

funcionament dels centres. 

 

 

Estes funcions genèriques 

s'adaptaran segons el contingut 

de l'obra o servei concret a 

realizar 

 

 Jornada: completa 37,5 


