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Joves per l’ocupació
Participació de les empreses en el programa

El programa Joves per l’Ocupació és un programa que té un doble objectiu:
Obrir una porta al món laboral als joves
Donar suport a les empreses que necessiten contractar
Per aconseguir-ho, es treballa en dos camins:

1

FORMACIÓ en una de les especialitats:
- AUXILIAR EN ACTIVITATS DE MAGATZEM
- TÈCNIQUES DE VENDA

2

SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ:

subvenció per l’import
equivalent al Salari Mínim Interprofessional (648,60€/mes) proporcional a la
jornada de treball i durant 6 mesos.

De quina manera poden col·laborar les empreses?
CONTRACTACIÓ:
Les empreses que tinguin necessitat de personal realitzant tasques en una d’aquestes
dues especialitats (Magatzem o Venda/comerç), poden optar per contractar algun dels
joves participants al programa un mínim de 6 mesos.
El CCVO orientarà i donarà suport a les empreses per sol·licitar una subvenció, que
pretén ajudar en les despeses salarials durant 6 mesos.
La subvenció per la contractació de joves dins el marc del programa és compatible
amb les bonificacions corresponents als diferents tipus de contracte.
La data límit per formalitzar un contracte és l’1 de juliol de 2015.
PRÀCTIQUES:
El programa contempla la possibilitat que les empreses acullin a joves participants en
pràctiques durant un màxim d’un mes (80h). L’objectiu d’aquestes és que el jove tingui
un període d’aprenentatge en una empresa real i concreta abans de la contractació.
Tot i que tenir un jove en pràctiques no obliga a l’empresa a després contractar-lo, les
pràctiques podran incloure un compromís de contractació laboral posterior.
La possibilitat de pràctiques només es pot realitzar per l’especialitat de Tècniques de
venda.
Si després de les pràctiques es vol poder realitzar un contracte, caldria dur-les a terme
durant el mes de juny. Per a empreses interessades en realitzar pràctiques sense
contractació posterior, la data límit per la seva finalització seria durant el 31 de
desembre de 2015.

Requisits per a participar
Qualsevol empresa que tingui necessitat de realitzar una contractació abans de l’1 de
juliol d’aquest any (inclòs) pot acollir-se a la subvenció, sempre i quan compleixi una
sèrie de requisits, els més importants dels quals són:
 Estar ubicada, preferentment, a la comarca del Vallès Oriental
 No haver acomiadat treballadors en els darrers tres mesos per acomiadament
qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial
 Comprometre’s a assignar una persona preparada per exercir com a tutor/a del

jove contractat
 Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions
davant la Seguretat Social

Seguiment tutorial i assessorament a l’empresa
Cal que les empreses assignin un tutor: per una banda serà la persona que doni
acollida al jove, que l’assisteixi, l’informi, l’orienti i supervisi la seva feina; per altra
banda també serà la persona referent a l’empresa. Un tècnic del Consell Comarcal farà
seguiment al llarg de tota la durada del contracte i aquest tècnic mantindrà
comunicació amb el tutor d’empresa per a qualsevol dubte o suggeriment que pugui
sorgir al llarg del contracte.
El tècnic referent del Consell, a més del recolzament tutorial, també serà la persona a
la que les empreses podran recórrer per tota la gestió de la documentació relacionada
amb la subvenció.

Tipus de contractes
Qualsevol tipus de contracte és subvencionable excepte: contractes d’interinitat, de
substitució de treballadors/es amb reserva de lloc de treball, i altres tipus de contracte
que no s’ajustessin a la normativa del programa.
Contractes prioritaris:

- Contracte de treball per temps indefinit ordinari.
- Contracte de treball indefinit de suport a emprenedors.
- Contracte indefinit d’un jove per microempreses i empresaris autònoms.
- Contracte de treball a temps parcial amb vinculació formativa
- Contracte de treball de durada determinada (només en les modalitats d’obra i
servei determinat, eventual per circumstàncies de producció i primera ocupació
jove).
- A més dels contractes indefinits o temporals bonificats que s’ajustin al
Programa.
Jornada: no superior a 40h setmanals ni a 8h diàries (a excepció de convenis o acords
que estableixin una distribució irregular de la jornada)

Quins passos cal seguir per a contractar?
1 Contactar amb un dels tècnics que gestiona el programa per tal de concertar
un visita. La visita servirà per:
 Aclarir els aspectes de la subvenció i del programa necessaris
 Definir el lloc de treball que necessiteu cobrir i dibuixar un perfil
 Recollir algunes dades per tal que el tècnic pugui començar a elaborar les
primeres documentacions.

2 Signar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal. Aquest conveni
no obliga a l’empresa a cap acció, però emmarca la intenció de col·laboració i posa al
Servei d’Ocupació de Catalunya en antecedents de la col·laboració, de cara a la
posterior tramitació de la subvenció.

3 Seleccionar el/s jove/s: una vegada definit el perfil, el tècnic us proposarà un o
més candidats pel lloc de treball, que podreu conèixer i seleccionar.

4

Contractar: la data límit per iniciar el contracte és l’1 de juliol de 2015. El

contracte pot ser de 6 mesos o més, però en tot cas, els 6 primers mesos són els que
cobreix la subvenció i durant els quals tindreu el suport i seguiment del tècnic del
Consell.

5 Sol·licitud de subvenció: teniu un mes per presentar la sol·licitud de subvenció
juntament amb la documentació que se sol·licita al SOC. En tot el procés tindreu el
suport del tècnic, així com la seva ajuda per la presentació.

6

Justificació econòmica de la subvenció: una vegada finalitzin els 6 mesos

subvencionables, cal justificar les despeses que la contractació us ha suposat i per això
el SOC demana una sèrie de documentació per la qual continuareu tenint el nostre
suport.

