PROGRAMA 30 PLUS
¿Ets una empresa i tens pensat contractar nou
personal?
L’IMET, en col·laboració amb el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC), enjega per 6è any
consecutiu, el Programa 30 Plus que ofereix a les
empreses ajudes per a la contractació de noves
persones treballadores.

•

¿ A qui s’adreça?

A empreses del municipi de Vilanova i la Geltrú que vulguin contractar a nou personal major de
30 anys, en situació d’atur i residents al mateix municipi.
•

¿Quins són els objectius del Programa 30 Plus?

 Aconseguir contractes laborals i assessorar a les empreses en relació a les seves
necessitats laborals.
 Afavorir la inserció mitjançant contractes laborals de mínim 6 mesos.
 Dotar als i les participants de competències i/o formació vinculada al lloc de treball
(accions formatives de 20 a 100 hores)
 Posar a l’abast dels empresaris persones que s’adequaran en un alt grau al perfil requerit
per el desenvolupament del lloc de treball.
•

¿Quins requisits principals han de cumplir les empreses per a poder contractar?
•

•
•
•

•

Les empreses o les persones autònomes contractants han d’estar ubicades a
Vilanova i la Geltrú. No poden ser Empreses de Treball Temporal (ETT), centres
especials de treball i/o empreses de inserció laboral.
Les empreses no poden haver acomiadat a cap persona del mateix perfil o categoría
profesional durant els últims 3 mesos.
Una mateixa empresa nomès pot sol·licitar un màxim de 5 contractes
subvencionats.
Les empreses i/o persones autònomes han d’estar al corrent de les despeses de la
Seguretat Social.

¿Qué requisits han de cumplir les persones que formaran part de l’empresa?

Les persones contractades han de ser residents a Vilanova i la geltrú i estar en situació d’atur,
majors de 30 anys i més. Preferentment de 30 a 45 anys i baix nivel formatiu, o més grans
de 45 anys amb més nivel formatiu si són aturats/des de llarga durada (més d’un any).

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA
1. Les empreses han de formalitzar un contracte de mínim 20 hores setmanals amb una
duració mínima d’entre 6 i 9 mesos (no poden obtar els contracter de interinitat, de
relleu o de substitució).
2. La retribució salarial ha de correspondre amb el conveni i la categoría profesional de
cada lloc ofertat.
3. La persona finalment contractada, haurà de realizar una formació organitzada per IMET,
fora del seu horari laboral. L’empresa ha de garantitzar el procés de formació del nou
treballador/a, reduïnt (en cas que fos necessari) la seva jornada de treball (no es podrán
superar les 8 hores diàries ni les 40 hores setmanals, combinant formació i treball).
ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA
1. Prospecció.
El servei de prospecció analitzarà els llocs de treball possibles en l’àmbit territorial assignat per
tal de proporcionar a les empreses l’assessorament i l’acompanyament que necessiten.
2. Assessorament i acompanyament a l’empresa.
Les persones responsables del programa vetllaran per l’acompanyament de l’empresa i
l’assessoraran durant tot el procés. Analitzant les seves necessitats i els llocs de treball que
poden oferir per tal de buscar el/la candidat/a més adient.
La empresa pot sol·licitar la subvenció equivalent a la quantia de 1.125,83 euros per cada mes
de contracte a jornada completa fins un màxim de 9 mesos.
3. Orientació i acompanyament en el procés de contractació.
Els objectius i les accions que es portaran a terme consistiran en la selecció de les persones més
adequades als llocs de treball detectats i continua amb un procés personalitzat d’orientació,
tutorització, disseny i seguiment de la formació i acompanyament en la contractació.
4. Formació.
La formació està vinculada al contracte de treball i a les necessitats del participant. S’estableix
un pla formatiu personalitzat en un ofici ( obligatori) i formació en competències genèriques
(opcional).
La formació es pot realitzar abans de la formalització del contracte ( l’empresa signa un
compromís de contractació) o de forma simultània

Aquest contracte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio
Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus regulat per l’Ordre
EMT/128/2021 de 14 de juny ,de modificació de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol”.

