Àmbits de treball
als quals s'adreça
el programa

Aquest projecte està subvencionat pel
Servei d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público
de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus

Atenció al públic/gestió administrativa
amb idiomes (per a exportació, recepció,
immobiliàries, comerç, etc.)
Logística i distribució (gestió de magatzem,
control d’estocs, carretó elevador, etc.)

regulat per l'ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre.

www.facebook.com/pàgina formació i ocupació

PLUS

Neteja industrial/bugaderia (per a
hostaleria i empreses d’altres sectors)
Altres

Àrea de Promoció Econòmica i Turisme
Consell Comarcal del Baix Empordà
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs.
17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 23 10
30plus@baixemporda.cat
professionals@baixemporda.cat
www.baixemporda.cat/promocio

Inserció laboral de persones
a partir de 30 anys

Què és?
L’objectiu prioritari del programa
30 Plus és la inserció laboral de
les persones a partir de 30 anys
a partir d’una demanda real de
les empreses.
El Consell Comarcal del Baix Empordà
desenvolupa aquest projecte en
col·laboració amb els ajuntaments
de Calonge, Castell-Platja d’Aro,
Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí.

Persones participants

Empreses > Beneficis

Empreses > Requisits

Les empreses podran seleccionar les persones
que seran beneficiàries del programa perquè
rebin formació i després ocupin un lloc de treball.

Que en els darrers tres mesos l’empresa no hagi
fet acomiadaments improcedents o col·lectius

Formació adaptada a les necessitats de cada
lloc de treball i empresa i a càrrec del programa.
Contractes subvencionats amb una quantitat
equivalent al salari mínim interprofessional
de 2016 (subvenció fins a 9 mesos).

Possibilitat de qualsevol modalitat contractual
que, d’acord amb la normativa laboral vigent,
s’ajusti al programa.
La durada del contracte laboral haurà de ser
d’un mínim de 6 mesos

En situació d'atur

Possibilitat de contractes a temps complet (40 hores)
o parcial (no inferior a cinc hores diàries).

L’empresa ha de retribuir la persona participant
segons el conveni col·lectiu o la retribució legalment
establerta i en funció de la jornada laboral.

Amb ganes de formar-se
professionalment.

Orientació i acompanyament del Consell Comarcal en
el procés de contractació i tramitació de la subvenció.

L’empresa ha de destinar una persona
del seu equip com a referent.

S’hi poden acollir empreses, persones autònomes,
entitats i institucions sense afany de lucre, etc.

Al final del contracte, l’empresa emetrà un certificat
on es faci constar el nivell de formació pràctica
adquirida per la persona contractada.

A partir de 30 anys

Cada persona participarà
en les següents actuacions:
Formació transversal i adaptada a cada
lloc de treball (entre 60 i 150 hores)

Subvenció als contractes:

Orientació i acompanyament en el procés
d’incorporació en una empresa
Possibilitat d’un lloc de treball, durant un
mínim de 6 mesos, relacionat amb la
formació rebuda.

Quantitat
mensual

Quantitat
total

40 h
Setmana

655,20 €

5.896,80 €

20 h
Setmana

327,60 €

2.948,40 €

