
DE: ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Treball i Ocupació 

Ajuntament de MaóAjuntament de MaóAjuntament de MaóAjuntament de Maó 

 

 
Els projectes “ARRANCA” i “ARRANCA-2” van ser aprovats a l’Ajuntament de Maó a través de la 
convocatòria de subvencions en el marc del Programa SOIB Jove, per finançar projectes 
d’experiència professional per a l’ocupació dels joves amb estudis de grau superior a les Illes 
Balears cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 
per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.  
L’inici dels projectes tindrà lloc el mes de febrer de 2017 i va dirigida a la contractació de 17 joves 
inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Els contractes són per 9 mesos a jornada 
completa. 
Es poden contractar els joves desocupats, amb més de 18 anys i menys de 30 anys, inscrits com 
a demandants desocupats en el SOIB, que compleixin els requisits següents: 
 

1. Estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 
 

2. Mantenir els requisits de l’article 105 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de 
mesures urgents per al creixement, la 
competitivitat i l’eficiència. 
 

3.  Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau superior o d’un 
títol oficialment reconegut com a 
equivalent, d’acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent o de certificat de 
professionalitat d’acord amb el que preveu 
la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional. 
 

4. Complir els requisits per poder ser contractat mitjançant un contracte en pràctiques que 
regula l’article 11.1 del TRLET. 

 

Ja s’han presentat les ofertes genèriques al SOIB dels diferents perfils i, de moment, no s'han 
trobat joves per les següents ocupacions:  
 

- 2 places de Graduat/ada – Diplomat/ada en Turisme 

- 1 Enginyer Tècnic 

- 1 Animador/a Sociocultural 
- 1 Arquitecte Tècnic 

- 1 Grau superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats 

 
 
Volem fer la màxima difusió per oferir la possibilitat de què deriveu a l’Àrea de Promoció 
Econòmica (plaça Constitució, 13 de Maó) a les persones que cregueu poden participar en aquest 
procés selectiu.  
 
 


