Professionals:
Orientació

Formació
especialitzada
Contracte laboral

Atenció al client
amb idiomes:
La formació tindrà lloc en tres
municipis diferents:

Professionals de l’atenció al client
amb idiomes
Ajuts a les empreses
contractants

Torroella-L’Estartit
Calonge
Sant Feliu de Guíxols

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de
Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus,
regulat per l’ORDRE SF/284/2016, de 24 d’octubre.

Empreses:

Àrea de Promoció Econòmica i Turisme
Consell Comarcal del Baix Empordà
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, baixos
17100 La Bisbal d’Empordà
Mòbil: 619 47 00 49
Tel. 972 64 23 10
30plus@baixemporda.cat
professionals@baixemporda.cat
www.baixemporda.cat/promocio

Suport a
la selecció
Subvenció a
la contractació

Què és el programa
30 Plus?
És un programa d’ocupació que desenvolupa el Consell Comarcal del Baix Empordà en
col·laboració amb els ajuntaments de Calonge,
Castell-Platja d’Aro i Torroella de Montgrí, i que
ofereix beneficis tant a les empreses com a les
persones participants.

Beneficis per a les
persones participants
Suport en el procés d’incorporació a la
formació i a la feina.

Beneficis per a les empreses

Pla formatiu individual un cop
seleccionades per l’empresa.

L’objectiu és la inserció laboral de persones a
partir de 30 anys que busquin feina i resideixin
al Baix Empordà, partint de la demanda real de
personal per part d’empreses del territori.

Selecció del personal més adient a càrrec de
l’empresa, amb el suport tècnic dels serveis
d’ocupació del Consell Comarcal.

Formació gratuïta del Consell Comarcal.

30 Plus inclou una formació especialitzada i un
contracte mínim de sis mesos per a les persones participants, mentre que l’empresa rep una
subvenció per cobrir part de les despeses salarials de cada contracte.

Subvenció del contracte entre 6 i 9 mesos.

Requisits de les
persones participants
•
•
•
•

A partir de 30 anys d’edat i en situació
d’atur.
Inscrites a l’Oficina de Treball de la
Generalitat com a demandants d’ocupació
no ocupats (DONO).
Residents al Baix Empordà.
Amb un nivell d’estudis inicial o mitjà i
ganes d’ampliar la seva formació.

Formació gratuïta per a les persones participants al programa.

Acompanyament del Consell Comarcal en el
procés de contractació i tramitació de la subvenció amb el SOC.

Subvenció per a l’empresa
2019
Contracte

Quantitat
mensual

Quantitat total
9 mesos

40 h setmanals
(màxim)

858, 55 €

7.726, 95 €

20 h setmanals
(mínim)

429, 28 €

3.863, 52 €

Quantitats equivalents al Salari Mínim Interprofessional
segons la normativa vigent

Contracte laboral d’un mínim
de 6 mesos.

Si sou una empresa i us interessa
incorporar una persona formada
en atenció al client amb idiomes i
amb la contractació subvencionada,
poseu-vos en contacte amb 30 Plus a:
Tel. 972 64 23 10
Mòbil: 619 47 00 49
30plus@baixemporda.cat

