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Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa
30 Plus.
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El programa

L’objectiu del programa és afavorir la inserció de les
persones en situació d’atur, preferentment majors
de 45 anys i aturats de llarga durada, en el mercat de
treball ordinari, i facilitar l’aprenentatge i l’adquisició
de competències professionals.

Beneficis
per a l’empresa
participant

Requisits
principals per
a la participació

Subvenció a la contractació: el mòdul econòmic
mensual és de 1.166,67 € al mes i de 38,36 € al dia
per jornada completa, pels mesos de durada del
contracte fins a un màxim de 9 mesos subvencionats. En el cas de contractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista.

Subscriure un conveni amb el Consell Comarcal de
la Selva per establir les condicions de col·laboració
entre ambdues parts.
Els candidats seran preseleccionats i validats prèviament pels tècnics del Consell Comarcal de la Selva
per garantir que compleixin amb els requisits del
programa.

Formació obligatòria: mínim 20 hores i màxim 100
hores subvencionades.
Assessorament i acompanyament durant el període
de selecció, contractació i tramitació.
L’entitat contractant podrà subscriure un màxim de
5 contractes de treball subvencionats en el marc del
programa i en la convocatòria corresponent.
*Data límit per a subscriure contractes amb subvencions de 9 mesos: 01/01/2023
*Data límit per a subscriure contractes amb subvencions de 6 mesos: 01/04/2023

Formalitzar un contracte d’una durada mínima de 6
mesos continuats a temps complet o a temps parcial
no inferior, en cap cas, a les 20 hores setmanals i un
salari i durada segons el que estableix la normativa
vigent.
Estar al corrent de pagament amb l’Administració
pública i no haver realitzat acomiadaments declarats
improcedents o nuls en el 3 mesos previs a la contractació.

