BENEFICIS
PER LES EMPRESES

Selecció de personal a càrrec de l’empresa, amb
el suport tècnic i personal
Candidats/es formats en l’àmbit específic.
Subvenció econòmica d’entre 6 i 9 mesos
segons contractació.
Acompanyament tècnic durant la gestió de la
sol·licitud i justificació de la subvenció.

SUBVENCIÓ ECONÒMICA PER A
L’EMPRESA 2020
Contracte de 40 h setmanals
subvenció de 1.108,33 €/mes
Contracte de 20 h setmanals
subvenció de 554 €/mes
(Possibilitat de jornades irregulars.
La dotació econòmica és proporcional a
la jornada laboral)

CONTACTA AMB NOSALTRES

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
PL. JOAN CARRERAS I DAGAS. 4-5 BXS.
17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ
972 64 55 41
30plus@baixemporda.cat
www.baixemporda.cat

Programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pel
Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus,
regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

30 PLUS
2021

AJUTS A LES EMPRESES
CONTRACTANTS

que es el 30plus?

requisits participants

És un programa d'ocupació que desenvolupa el
Consell Comarcal del Baix Empordà amb
col·laboració amb diferents ajuntaments i
entitats de la comarca i que ofereix beneficis
tant a les empreses com a persones en situació
d'atur.
L'objectiu és la inserció laboral de persones
majors de 30 anys que es troben actives en la
recerca de feina i que resideixen al Baix
Empordà.
S'inclou una formació a mida amb un contracte
d'entre 6 a 9 mesos subvencionables pel Servei
d'Ocupació de Catalunya i que prèviament
s'estableix amb l'empresa.

Tenir 30 anys o més.
Trobar-se en situació d'atur i recerca activa
de feina.
Persones inscrites com a Demandants
d'Ocupació No Ocupades (DONO) al SOC.
Residència al Baix Empordà.
Es prioritzaran perfils majors de 45 anys amb
ganes d'ampliar la seva formació.
formació
beneficis
participants

Suport tècnic durant el procés d'incoporació
a la formació i al lloc de treball.
Creació d'un pla formatiu individual.
Formació professionalitzadora gratuïta
Contracte laboral mínim de 6 mesos.

professionalitzadora

Durada de màxim 100 hores.
Format presencial i/o virtual.
Formació vinculada a la categoria laboral
/sector professional del contracte.
Formació prèvia al contracte de treball*
*Només la realitzaran aquelles persones
preseleccionades per les empreses
col·laboradores del programa 30 plus.

