
 

 

 PROGRAMA 30 PLUS 2019/2020 
 

 INSERCIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DE 30 ANYS I MÉS 

 

30  
PLUS 

Amb el suport i finançament de: 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Empleo, 
Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus regulat per Ordre RSF/132/2018, de 30 de juliol 

QUÈ ÉS EL PROGRAMA 30 PLUS 

És un programa d’ocupació que té 
per objectiu afavorir la inserció    
laboral de persones desocupades de 
30 anys i més, preferentment    
d’entre 30 i 45 anys, mitjançant la 
contractació laboral i la formació a 
mida. 

CONTRACTACIÓ SUBVENCIONADA + FORMACIÓ A MIDA 

BENEFICIS PER A LES EMPRESES 

Les empreses que contractin persones 
participants del programa rebran una 
subvenció econòmica equivalent 
al salari mínim interprofessional 
(SMI) pels mesos de durada del     
contracte fins a un màxim de 9 mesos 
i proporcional a la jornada laboral 

 
Suport en la definició del perfil      
professional requerit pel lloc de feina 
vacant. 
 
Gestió del procés de selecció i       
p r e s e n t a c i ó  d e  c a n d i d a t u r e s         
adequades al perfil demandat. 
 
Formació subvencionada adaptada a 
les necessitats del lloc de treball. 
 
Assessorament en la preparació i la 
gestió de la subvenció. 

REQUISITS PER PARTICIPAR 

No haver acomiadat a treballadors/es 
del mateix perfil o categoria         
professional qualificats com a nuls o        
improcedents en els darrers 3 mesos. 
 
Trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries, reglamentàries i legals. 
 
Realitzar un contracte de treball amb 
una durada mínima de 6 mesos        
i una jornada mínima de 20 hores 
setmanals. 
 
Assignar un tutor/a d’empresa per   
realitzar el seguiment i adaptació de 
la persona al lloc de treball. 
 
Flexibilitzar l’horari laboral del       
treballador/a per tal de compaginar la 
feina amb la formació a mida. 

Quantia màxima:   9.450€ 
Contracte de 9 mesos a jornada completa 

Data límit per subscriure contractes: 
01/05/2020 

(ext. 461) rodriguezrn@ccvoc.cat 

(ext. 324) arqueas@ccvoc.cat 
(ext. 492) vergesjm@ccvoc.cat 

Per més informació: 

937 273 534 

Nélida Rodríguez 

Sarai Arqué 
Mercè Vergés 


