
Condicions de
contractació

· Jornada laboral máxima:  

· Durada: Mínim 6 mesos continuats i màxim de 9
mesos. (Prórrogues no subvencionables)

40 hores setmanals - 8 hores al dia
 

   A temps parcial
- 20 hores setmanals com a mínim

- obligatori amb formació simultània

A temps complet

· Contracte: Qualsevol modalitat, excepte: relleu,
interinitat o substitució amb reserva de lloc.

· Formació obligatoria vinculada: 
- Durada: entre 20 i 100 hores.
- Màxim: 6 hores al dia
- La jornada diaria no pot superar les 8 hores
sumant les hores de treball i formació.
 

Subvenció 
a la contractació

· Termini de sol.licitud:
 Com a màxim 2 mesos després del inici del contracte.

· Import de la subvenció:
1.108,33€ al mes per jornada completa o la part
proporcional per jornada parcial.
     · 80 % a partir de la seva concessió
     · Resta: a partir de la finalització.

 

· Durada: 
Mínim 6 mesos i màxim 9 mesos per contracte

· Nº de contractes per empresa:
 Com a màxim 5 contractes per programa i
convocatòria.

 ·22/4/2021 contractes amb subvenció màxima
de 9 mesos.
· 22/7/2021 - contractes de 6 mesos.

· Termini de subscripció de contractes:

Totes les dates indicades són incloses.

Què oferim des del
Consell Comarcal
del Baix Camp

Acompanyament i orientació a l'empresa en el
procés de contractació.

Suport en la tramitació de la sol.licitud de la
subvenció i justificació económica.

Formació vinculada al contracte laboral.

Assessorament i ajuda en qualsevol qüestió
relacionada amb el desenvolupament del
contracte.



PROGRAMA

30++ info:
977 32 71 55

Orientació Laboral  
 

Assessorament Empreses
 · Luis Fernández                  · Manel Molina

Objectius:

Suport a la inserció laboral de persones
en alguna de aquestes situacions:

30 anys o més i:
· En situació de risc d'exclusió social.
· Preferentment de baixa qualificació
professional.
· Aturats majors de 45 anys.
· Víctimes de violència de gènere.
· Nouvinguts en situació de desavantatge
laboral.
· Inscrit com a demandant d'ocupació.

Atendre les necessitats de les entitats
contractants.

· Assessorament en tot el process.
· Selecció del candidats.

+ Formació
+ Ocupació
+ Experiència

lfernandez@baixcamp.cat

· Júlia Rodríguez  ·  Miriam Serrano

(ext. 225 i 282)

mmolina@baixcamp.cat


