Subvencions a empreses per a la contractació de persones en situació
d’atur de 30 anys o més, inscrites a les oficines de treball del SOC
com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO). Convocatòria
2018.
Què s’ofereix?


Quantia de la subvenció equivalent al salari mínim interprofessional 2018 (SMI =
858,55 €/mes pel 100% de la jornada), proporcional segons la jornada efectiva
de treball.
o

Per exemple, per una persona contractada durant 9 mesos i 40 hores
setmanals, l’entitat contractant rebria la subvenció màxima equivalent a
7.726,95 €.



Període subvencionable: de 6 a 9 mesos.



Formació subvencionada específica (prèvia o durant la contractació) de mínim
20 i màxim 100 hores per a la persona seleccionada.



Assessorament per a la tramitació i el seguiment de la contractació de la
persona treballadora.



Orientació i acompanyament per a la persona beneficiaria durant tot el
programa.



Servei de Borsa de Treball per a la recerca de candidatures.



Compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions de la Seguretat Social.

Requisits que ha de tenir l’empresa per poder participar-hi:


Ser una empresa, un autònom, una SCP o una entitat sense ànim de lucre.



Oferir un contracte de treball de mínim de 6 mesos com a mínim de qualsevol
modalitat vigent i compatible. Complir el conveni col·lectiu d’aplicació.



Jornada laboral mínima de 20 hores setmanals.



Establir un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva
abans de la contractació.



La persona seleccionada ha d’estar validada pels tècnics del Consell Comarcal
de la Selva i l’Oficina de Treball de la Generalitat.



No haver fet un acomiadament, qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan
judicial, d’una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional
que es vol contractar, ni haver realitzat un acomiadament col·lectiu de
persones treballadores en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte
laboral amb les persones participants.



Estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social.



Complir amb els requisits legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i
homes, en matèria de prevenció de riscos laborals, accessibilitat i
desenvolupament sostenible.



Adhesió a un codi ètic.



Límit de 5 contractes subvencionats per entitat contractant.



Termini màxim per a la contractació: 1 d’agost de 2019.

Per a més informació contacteu amb el Consell Comarcal de la Selva:

“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.”

