PROGRAMA 30 PLUS
És un programa que permet a les empreses contractar en condicions
avantatjoses persones de 30 anys o més en situació d’atur, proporcionantlos la formació i competències necessàries per ocupar el lloc de treball.

Característiques de la contractació:
-

Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional, mòdul
econòmic mensual 1.108,33€, durant un període d'entre 6 i 9 mesos.
La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat.

-

Durada mínima del contracte: 6 mesos a temps complet o parcial
(mín. 20h/setmana). En el moment de subscriure el contracte s’haurà
de preveure la seva durada total i no seran subvencionables les seves
pròrrogues.

-

La subvenció és compatible amb incentius fiscals i les bonificacions
en les quotes de la Seguretat Social segons la modalitat contractual.

-

L’empresa ha de facilitar que el participant pugui assistir a la formació,
que serà d’un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores. La formació
es podrà realitzar abans del contracte o de manera simultània i la podrà
realitzar dins la pròpia empresa.

-

Inici contractacions a partir del 22 de novembre de 2020.

Compromisos per part de l’empresa:
-

-

Signar un conveni col·laboració amb l’ACEB.
Designar una persona tutora pel treballador/a.
Presentar sol·licitud de subvenció al SOC (termini dos mesos des de la
data inici del contracte). L’ACEB recolzarà aquesta tasca.
Retribuir al participant segons el conveni col·lectiu d’aplicació.
L’empresa no ha d’haver acomiadat treballadors en els darrers tres
mesos per acomiadament qualificat d’improcedent o nul, i ha d’estar al
corrent de pagament amb les administracions.
L’empresa ha de disposar de certificat de solidesa i assegurança de
responsabilitat civil.

Requisits pels participants:

-

Persones de 30 anys o més, inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO).

-

Que tinguin estudis mínims de graduat en ESO o equivalent.

-

Que prioritàriament tinguin alguna experiència professional anterior.

-

La selecció de la persona més adequada per a cada lloc de treball es
coordinarà entre l’empresa i l’ACEB.

Per a més informació:
Associació comarcal d’empresaris del Berguedà
93.822.14.04 / rrhh@aceb.cat / www.aceb.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 ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol”

