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Inserció de
persones desocupades
de 30 anys i més

Téns necessitat
de contractar personal?

Vols rebre una subvenció
per a la contractació
de personal?

Montse Leal. 

La Guaita, Centre de Suport a l’Economia 
de Castelldefels.

Telèfon: 936 352 575 
montserrat.leal@castelldefels.org

Per a més informació:



plus
“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 i modificada per l'Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny 2021.”

La retribució a la persona ha d’estar d’acord a l’estipulat dins 
del conveni i la categoria, i ha d’estar dins els criteris de 
l’Ajuntament de Castelldefels per garantir l’ocupació de 
qualitat.

                                                                                                   
Què s’ofereix?

Reclutament i selecció de personal per competències; les 
persones han de estar empadronades a Castelldefels. Es 
prioritzarà a persones en situació d’atur majors de 45 anys i 
persones aturades de llarga durada.

Subvenció econòmica del SOC màxima de 10.500,03€ per 9 
mesos (1.166,67€/mes) per jornada completa o l’equivalent si 
la jornada és parcial.

Formació adaptada al lloc de treball. 

Assessorament per a la tramitació de la subvenció.

L’Ajuntament de Castelldefels participa en la nova edició 
del programa 30 Plus del Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC).

Programa que afavoreix la inserció laboral de persones 
majors de 30 anys en situació d'atur; les entitats/empreses 
que realitzin contractació de com a mínim 6 mesos poden 

s’ofereix a la persona contractada formació i accions 
d'orientació i acompanyament.

Requisits per a participar

Empreses, persones autònomes, entitats i institucions 
sense afany de lucre ubicades, prioritariament a 
Castelldefels i rodalies. 

haver realitzat un acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos 
anteriors a la contractació. 

Realitzar un contracte com a mínim de 6 mesos, mínim 20 
hores setmanals. 
de gener de 2023 per a contractes de subvenció màxima   

Facilitar que la persona participant realitzi formació, com  
a mínim de 20 hores, destinant una persona de l’empresa 
com a tutor/a.

Inscripcions


