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PROGRAMA PER FOMENTAR L'OCUPACIÓ

CONTRACTA UNA PERSONA DE:

30 anys o més en situació d'atur

BENEFICIS PER L'EMPRESA:
Possibilitat de ser

compatible amb bonificacions a la Seguretat Social.

Formació relacionada amb el lloc de treball a les persones contractades.
Assessorament tècnic durant tot el procés de contractació.
Orientació i acompanyament a la persona contractant durant tot el període de contractació.
Subvenció per contractació equivalent a 1.125,83 € mensuals fins un màxim de 9 mesos.

CONTRACTE:
Durada: entre 6 i 9 mesos
Inici contracte: Immediat
Jornada: Temps complet o temps parcial

REQUISITS:
- No haver acomiadat un treballador/a del mateix perfil qualificat d'improcedent o nul per

·

l'òrgan judicial, ni haver realitzat un acomiadament col lectiu de treballadors/es, en els 3 mesos
anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.
- Comprometre's a destinar una persona referent dels seus treballadors/es per fer les funcions
de tutorització en el lloc de treball.
- Establir sistemes flexibles en la jornada laboral que permetin combinar la formació i treball
efectiu.

·

- Subscriure un conveni de col laboració amb el Consell Comarcal del Pla d'Urgell abans de la
formalització del contracte laboral.

Consell Comarcal Pla d'Urgell
Avda. Prat de la Riba, 1 (Mollerussa)

973 71 13 13

kgarcia@plaurgell.cat

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc
del Programa SOC-30 Plus”, regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”

Consell Comarcal
del Pla d'Urgell
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FEINA?

PROGRAMA PER FOMENTAR L'OCUPACIÓ

SI BUSQUES FEINA I TENS: 30 anys o més i estàs en situació d'atur
T'OFERIM UN CONTRACTE DE TREBALL:
Durada: entre 6 i 9 mesos
Inici contracte: Immediat
Jornada: Temps complet o temps parcial

QUÈ OFEREIX EL PROGRAMA?
Orientació i acompanyament.
Adquisició de competències.
Experiència professional.

DOCUMENTS NECESSARIS:
- Currículum Vitae actualitzat
- Fotocòpia del DNI o NIE
- Fotocòpia de la titulació
- Fotocòpia d'inscripció al SOC
- Fotocòpia certificat d'empadronament

Consell Comarcal Pla d'Urgell
Avda. Prat de la Riba, 1 (Mollerussa)

973 71 13 13

kgarcia@plaurgell.cat

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc
del Programa SOC-30 Plus”, regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”

Consell Comarcal
del Pla d'Urgell

