
Amb 1 any de
contracte, et

subvencionem fins
a 9 mesos amb

9.974,97€

ETS EMPRESARI/A?

30 PLUS 
PROGRAMA PER FOMENTAR L'OCUPACIÓ

5a
edició

CENTRE LA SOLANA

Carrer La Solana, 8 Tàrrega

973 310 274

30plus@tarrega.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 30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”

www.tarrega.cat/lasolana/borsa-treball

NECESSITES INCORPORAR
PERSONAL?

NOSALTRES T'AJUDEM A TROBAR-NE!



Atorgament d'una subvenció d'aproximadament 10.000€
corresponent al SMI de l'any 2021 i la proporció de les
pagues extres amb possibilitat de ser compatible amb
bonificacions a la Seguretat Social

OBJECTIU DEL PROGRAMA:

La inserció laboral de persones en situació de desocupació
majors de 30 anys, proporcionant-los entre d'altres recursos, la
formació i competències necessàries per ocupar un lloc de
treball determinat. 

QUÈ OFEREIX?

ACOMPANYAMENT
Pla d'acompanyament individualitzat.
Assessorament durant tot el procés de contractació.
Seguiment de la formació i de la contractació laboral del
participant. 

FORMACIÓ

CONTRACTACIÓ

Durada de 20 a 100 hores.
Relacionada amb el contracte de treball i a les necessitats
del/la participant. 

Durada del contracte laboral de mínim 6 mesos.
Jornada laboral de mínim 20 hores setmanals. 

REQUISITS D'ACCÉS:

Prioritat per a les empreses que pertanyen a l'Urgell. 
No haver acomiadat a una persona treballadora del
mateix perfil o categoria professional de la que
contractaran, ni haver realitzat un acomiadament
col·lectiu de persones treballadores en els 3 mesos
anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les
persones participants. 
Màxim de contractació de 5 participants per empresa al
programa.
Assignar una personareferent per fer funcions de
tutorització en el lloc de treball. 

FUNCIONAMENT:

Mitjançant correu electrònic, presencialment o
trucada telefònica.

SUBVENCIÓ

CONTACTE TÈCNIC/A I EMPRESA

PRESELECCIÓ DE CANDIDATS/ES

Entrevista inicial per part dels tècnics del programa.
Derivació dels candidats/es més adequats/des pel
determinat lloc de treball. 

SELECCIÓ PER PART DE L'EMPRESA 

Entrevista per part de l'empresa i selecció del
candidat/a que més s'adeqüi al lloc de treball ofertat.


