
 

PROGRAMA 30 PLUS 2018-2019

QUÈ OFEREIX EL PROGRAMA?

 Contractació  a persones majors de 30 anys en situació d’atur, amb una
durada mínima de 6 mesos, ja sigui a jornada complerta o parcial, en qualsevol
modalitat contractual. 

 Formació a mida vinculada al lloc de feina
 Subvenció  econòmica  del  100%  del  SMI-2020  per  a  contractacions  a

jornada  complerta  amb  una  durada  mínima  de  6  mesos o  la  seva  part
proporcional en funció de la jornada realitzada.

 En cas de contractar a jornada complerta amb una durada de 6 mesos la
quantitat subvencionable seria un total de  6.649,98 euros,  equivalent al
SMI  de  2020  (1.108,33€),  podent  arribant  aquesta  subvenció  fins  a
9.974,97 €, que correspon a 9 mesos SMI de 2020.

 Cada  empresa  es  pot  beneficiar  d'un  màxim  de  5  contractacions
subvencionables.

 Requisits:
* S’ha d’estar al corrent de pagament amb les Administracions Públiques.
* No haver realitzat cap acomiadament improcedent en els 3 mesos anteriors

QUÈ OFERIM?

 Selecció de Personal gratuïta
Des del servei d'empresa i intermediació podem realitzar el procés de selecció del personal en cas que ho
necessiteu, amb un servei altament professional i validant que les candidatures escollides compleixin els
requisits del programa.

 Formació
Les persones contractades rebran un mínim de 20 hores de formació professionalitzadora adequada al lloc
de  treball  a  ocupar.  Foment  de Terrassa,  SA  s’encarrega  de  gestionar  i  assumir  els  costos  de l’acció
formativa.

 Assessorament Permanent en tràmits administratius
Assessorament legal i tramitació de tota la documentació administrativa que requereix el projecte. 

CONTACTE: Carlos Pereira Blanco
Cap d’empresa de Foment de Terrassa. S.A

Tel. 93 789 11 11 Ext. 4422
Mòbil: 646 483 862
carlos.pereira@terrassa.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 l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”
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