
"Invertim en les
persones, millorem el
potencial humà de les
empreses"

SERVEI  MUNICIPAL  D 'OCUPACIÓ

Aquest programa està subvencionat pel Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio

Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo,

Migraciones y Seguridad Social, en el marc del
programa 30 Plus regulat per l'Ordre TSF/132/2018,

de 30 de juliol.

Servei Municipal d'Ocupació

C/ Narcís Xifra i Masmitjà, 43 Girona

972 249 360

ofertes_smo@ajgirona.cat

www. girona.cat/smo

@ocupacio_gi

PROGRAMA
30 PLUS

Actuacions ocupacionals
2019-2020

Definició de
l'oferta de
treball

Selecció per
competències a
càrrec de l'SMO

Definició del pla
formatiu vinculat
al lloc de treball

Formació
professionalitzadora
 

Acompanyament durant
tot el procés: 

selecció, contractació,

tramitació i justificació de
la subvenció

Selecció
candidat/ta
finalista

Incorporació
a l'empresa

Sol·licitud de la
subvenció a la
contractació
(durant els 2 primers
mesos de contracte)

 

 



PROGRAMA
30 PLUS
El programa 30 PLUS és un projecte 

del Servei Públic d'Ocupació de 

Catalunya, gestionat des del Servei 

Municipal d'Ocupació de 

l'Ajuntament de Girona, en 

col·laboració amb entitats formatives

i professionals del territori.

 

L'objectiu del programa és la inserció 

laboral de persones majors de 30 

anys que es troben en situació de 

desocupació, proporcionant, entre 

d'altres recursos, la formació

 i competències necessàries per 

ocupar un determinat lloc de treball.

REQUISITS I CONDICIONS
PER LES EMPRESES

Procés de selecció per competències a
càrrec de l'SMO
Contractació mínima de 6 mesos
Qualsevol modalitat contractual,
excepte contractes de substitució,

interinitat o relleu
Jornada setmanal mínima de 20 hores
Formació vinculada al lloc de treball
(entre 20 i 100 hores). La formació es
pot realitzar abans o durant la
contractació. 

No haver fet acomiadaments declarats
improcedents en els 3 mesos anteriors
a la contractació
Compromís d'acceptació de les
condicions del programa
Subvenció a la contractació (fins un
màxim de 9 mesos)

1.050€ 9.450€

4.725€525€

40 h/setm

20 h/setm

Contracte Mensual 9 mesos

Import subvenció

Període de contractació: 

del 02/08/2019 al 01/04/2020
 

REQUISITS DE LES PERSONES 
PARTICIPANTS

Persones majors de 30 anys, residents a
Girona i àrea urbana
Inscrites a l'oficina de treball com a
demandants d'ocupació no ocupades
Es prioritzen les persones amb dificultats
d'inserció

 

EL PROGRAMA S'ADREÇA A
EMPRESES QUE...

Generin nova ocupació
Busquin estabilitzar llocs de treball
Tinguin motivació per a la qualificació i
formació professional


