AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES DINS EL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ
El programa Fem Ocupació per a joves és un programa innovador que promou la inserció
laboral de joves que ja han acabat la secundària (Graduat d'ESO, Batxillerat o Cicles Formatius
de Grau Mig) atenent les necessitats reals de les empreses. Per això contempla les actuacions
següents:
• Experiència professional mitjançant contracte laboral subvencionat.
• Formació adaptada al lloc de treball (90-150h), anterior o simultània al contracte
• Tutoria i acompanyament en el procés de contractació i formació.
PROPOSTA DE PERFILS:
¾ Suport al departament comercial
¾ Auxiliar d'informació turística
Es preveu formació adaptada a les necessitats de l'empresa, amb continguts de marqueting
digital i publicitat, ofimàtica, atenció al públic, recursos turístics, etc.
DETALL DE L'AJUT ECONÒMIC PER A EMPRESES :
El SOC subvenciona el salari d'acord a la quantitat fixada pel SMI (Any 2015: 648,60€/mes),
segons la fórmula següent i tenint en compte les observacions exposades a sota:

Subv. contracte = SMI Jornada laboral del jove
x 6 mesos
jove
Jornada ordinària empresa
Exemple de contractació al 50% de jornada: 648,60 20 x 6 = 1975.80€ de subvenció
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Contracte mínim de 6 mesos a jornada completa o parcial (mínim 50% de la jornada)
Si la formació es realitza simultàniament al contracte la jornada haurà de ser parcial amb
un còmput màxim de 8h diàries entre treball i formació.
Si s'opta per impartir formació prèvia al contracte l'empresa haurà de subscriure un
compromís de contractació.
Es pot optar per qualsevol modalitat contractual d'acord amb la normativa vigent.
L'ajut és compatible amb les actuals bonificacions a la contractació.
L’empresa no ha d’haver acomiadat personal del mateix perfil i de manera improcedent ni
haver fer cap acomiadament col·lectiu en els darrers 3 mesos abans del contracte.
L'empresa ha de designar un/a tutor/a que es coordinarà amb el/la tutor/a del programa.
Cal signar un conveni entre l'empresa i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
La retribució s'establirà d'acord al conveni de l’empresa.
El contracte s'ha d'iniciar amb data màxima de 2 de setembre de 2016
L'empresa disposa de 2 mesos des de l'inici del contracte per presentar la sol·licitud de
subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya.
Finalitzat el període, l'empresa ha d'emetre un certificat on consti el nivell de formació
pràctica adquirida pels joves.
El programa disposa d'un prospector/a que farà les funcions d'informar, assessorar i
acompanyar l'empresa en tot aquest procés.
Dades de contacte al darrera

Dades de contacte:
Ajuntament de Roses. Àrea de Promoció Econòmica c/ Madrid núm 1 de
Roses. Telf: 972 152 521; @: promocioeconomica@roses.cat

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el
Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Fem Ocupació per a Joves” regulat per l’Ordre EMO/256/2015
Projecte promogut pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb la col·laboració dels ajuntaments de Figueres, Roses i
Castelló d'Empúries.

