ESTIMULAR LA CONTRACTACIÓ
Col·lectiu:

Dotació econòmica per l’import de 3 mesos de SMI
Assessorament en la deﬁnició del perﬁl i en la selecció
Acompanyament durant i després de la inserció

Subvenció de 3 mesos de SMI → 2.700 €
● Contracte mínim de 120 dies (4 mesos) → Punt 3.1 a) b) e) f) i g)
● Contracte mínim de 365 dies (12 mesos) → Punt 3.1 c) i d)

●

Persones desocupades de llarga durada: Persones desocupades durant els darrers 365 dies

●

Persones en situació de precarietat laboral: Tenir una jornada laboral inferior al 50% o

●

Persona estrangera no comunitària, major de 16 anys en situació de tramitar l’arrelament social

●

Persona estrangera no comunitària, major de 16 anys en situació de modiﬁcació de la situació de residència
no lucrativa a la situació de residència i treball per compte aliena

●
●

Persones participants a programes de foment de l’ocupació i la integració social
Persones inscrites com a demandants d’ocupació sense dret a prestació

●

Persones inscrites al Règim Especial de Treballadors Autònoms i que el 75% dels seus ingressos provinguin
d’un únic pagador.

● Contractes d’entre l’ 1/01/2018 al 31/12/2019
● Jornada igual o superior al 50 %

Empreses beneﬁciàries:
● Tenir un centre de treball a la comarca d’Osona
● Realitzar una activitat econòmica en el sector industrial
● Tenir capacitat legal per contractar
● Contractar una persona dels col·lectius establerts al punt 1.3 de les bases
reguladors.
● No haver realitzat acomiadaments improcedents o expedients de regulació
en els darrers 3 mesos

Requisits persones contractades:
●
●
●
●
●
●
●
●

● Cada empresa podrà presentar a l’ajut només un contracte
El termini de presentació de sol·licituds ﬁnalitza el 31 de desembre de 2019
Per més informació consulta a la web o contacta al correu: industria@creaccio.cat

encadenar

contractes temporals de 3 o menys de 3 mesos

●
●

Estar empadronat en algun municipi d’Osona amb una antiguitat mínima de sis mesos
Estar inscrita al Servei Local d’Ocupació de referència
Estar donades d’alta com a demandants d’ocupació a les Oﬁcines de Treball de la Generalitat
3.1.a) Estar en situació d’atur o inactivitat laboral durant els darrers 365 dies
3.1.b) Estar treballant amb una jornada laboral inferior al 50%, o haver encadenat contractes temporals
d’una durada igual o inferior a tres mesos, en els darrers 365 dies.
3.1.c) No ser ciutadà d’un Estat membre de la UE + residència continuada al territori espanyol per un
període mínim de tres anys + No tenir antecedents penals
3.1.d) No ser ciutadà d’un Estat membre de la UE + residència continuada al territori espanyol per un
període mínim d’un any (o inferior si es justiﬁca) + No tenir antecedents penals
3.1.e) Estar participant a algun dels programes de foment de l’ocupació i la integració social de la comarca
d’Osona.
3.1.f) No tenir dret a la prestació d’atur.
3.1.g) Conﬁrmar que el 75% dels seus ingressos provenen d’un únic pagador

Oferta gestionada a traves del Servei Local d’Ocupació

