
 Que l’empresa no hagi acomiadat treballadors/es en els darrers tres 

mesos per acomiadament qualificat com a improcedent o nul per l’òrgan 

judicial, 

 Que l’empresa es comprometi a destinar una persona que estigui 

preparada per fer les funciones de tutorització. 

 

Dades de contacte 

Per a més informació, podeu contactar amb l’IMET  
 

93 814 04 40   
 Ext. 7306  
 Sra. Tere Carmona  

@@@@ prospeccio@imet.cat / tcarmona@imet.cat 

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES EMPRESES 

L’empresa i l’IMET sig-

naran un conveni de 

col·laboració previ a la 

formalització dels con-

tractes.  

L’IMET oferirà assesso-

rament en la tramitació 

de les sol·licituds de 

subvenció i justifica-

cions econòmiques . 

T’oferim candidats que encaixaran a la teva empresa   
 

 
Amb el Programa 30 Plus podràs tenir personal format i gaudir 

d’avantatges econòmiques que faciliten la creació d’ocupació.  

 
  

30 PLUS  

"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 EMT/128/2021, de 14 de juny, de 

modificació de l ‘Ordre TSF/132/2018, 30 de juliol”. 

Programa d’experiència professional per a 

l’ocupació a Catalunya  

2022-2023 



CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS   

El programa 30 Plus és un programa destinat a la inserció laboral de 
persones en situació d’atur, preferentment majors de 45  anys  i 
aturats i aturades de llarga durada, inscrites al servei d’ocupació. 
S’hi combinen accions d’orientació, tutorització i seguiment individualit-
zat, amb accions de formació vinculada al lloc de treball i d’adquisició 
d’experiència professional en empreses mitjançant contracte. 
 

Cóm es porta a terme ? 

A partir de la detecció de necessitats de llocs de treball a cobrir exis-
tents al territori se seleccionen les persones més adients per a aquests 
vacants i se’ls facilita la formació específica més adequada per desen-
volupar les tasques que li són requerides. Aquestes persones han d’es-
tar empadronades a Vilanova i la Geltrú. 
 

 

 

  

 

 

 

Les empreses que subscriguin contractes de treball  en aquest 
programa podran ser beneficiàries de la següent subvenció: 
 

- La subvenció podrà ser equivalent a 1.166,67 euros  al mes 
amb un màxim de 9 mesos per jornada completa o la part propor-
cional per jornada parcial.  
 

 Els ajuts previstos en el programa són compatibles amb els in-
centius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat 
Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals, 
amb les limitacions que estableix la normativa específica. 
 

 

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA   

 El contracte de treball es podrà efectuar mitjançant qualsevol 

modalitat contractual d’acord amb la normativa vigent. 
 

  Els contractes hauran de tenir una DURADA MÍNIMA DE SIS MESOS 
CONTINUATS. 

 
  La jornada laboral podrà ser a temps complet o temps parcial i mai no 

serà inferior a 20 hores setmanals. (50% de la jornada ordinària) 
 

 Si la formació , que es obligatòria, es realitza simultàniament al 
contracte, aquest serà un contracte a temps parcial i el còmput total 
d’hores no pot excedir a les 8 hores diàries.  

 

  S’hauran de respectar els descansos diaris i setmanals previstos en la 
normativa laboral vigent. . 

 

  

 Finalitzar el període de contractació, l’empresa ha d’emetre un certificat 

on  es faci constar el nivell de formació de la pràctica adquirida.  

 

Assignar una persona referent d’entre els seus treballadors. 

 

 L’empresa està obligada a retribuir la persona contractada d’acord amb 
el conveni col·lectiu o disposició salarial d’aplicació i en funció de la 

jornada de treball efectuada.  

CARACTERÍSTIQUES DELS CONTRACTES  

OBLIGACIONS DE LES EMPRESES   

Els contractes de treball s’han d’haver iniciat, com a màxim, 
 1  d’abril del 2023 


