
      FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

És un programa enfocat a cobrir les necessitats reals de les empreses incentivant la contractació de joves
entre 18 i 29 anys en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional. “Fem ocupació per a
joves” combina la formació amb la contractació. L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral.

Per al desenvolupament d'aquest projecte, volem comptar amb empreses col·laboradores, que tinguin una
necessitat de contractació de personal, per al millor desenvolupament dels seus projectes o serveis.

Condicions de la contractació

La contractació haurà de ser per un període mínim de  6 mesos, amb qualsevol modalitat contractual a
jornada complerta o parcial i un màxim 150 hores de formació a càrrec de l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès. Cal tenir en compte que la suma de les hores de treball efectiu més les hores de formació no podran
superar, en cap cas, les 8 hores diàries.

Podran gaudir d'aquest programa joves d'entre 18 i 29 anys en situació d’atur, inscrits al SOC que disposen
del graduat en ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mig. 

BONIFICACIÓ EMPRESARIAL

El salari, serà el corresponent al contracte realitzat en base al que estableixi el conveni propi del sector o, si
és el cas, del propi d'empresa. En el supòsit que el salari sigui superior a la subvenció atorgada, l’empresa
contractant abonarà la diferència. És a dir, si per voluntat de l’empresa o donat un salari fixat per conveni,
aquest és superior al salari mínim interprofessional, 707,60€/mes (2017), l’empresa abonarà la diferència no
essent aquesta bonificada.

La  nova  contractació  està  inscrita  en  el  Prgrama  de  Garantia  Juvenil,  per  tant,  de  forma  paral·lela  i
compatible amb la bonificació salarial, els costos a la Seguretat Social també els podeu desgravar, en funció
del tipus de contracte que formalitzeu en la contractació i de si hi ha fons.  Us adjunto el link de la darrera
bonificació general del SEPE per a contractació juvenil. 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.
pdf

L’empresa o centre de treball no ha d’haver acomiadat a personal del mateix perfil o categoria professional
qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, ni ha d’haver realitzat un acomiadament col·lectiu en els 3
mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral emmarcat dins del programa.

L’empresa  s’ha  de  comprometre  a  destinar  una  persona  de  la  seva  plantilla,  per  fer  les  funcions  de
tutorització  a l’empresa. Per últim, l’empresa ha d’establir  un sistema flexible en la jornada laboral  que
permeti combinar formació i treball efectiu.

Tràmits administratius i pagament de les subvencions

Per tramitar la sol·licitud, les empreses rebran assessorament tècnic per part de l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès en qualsevol dels processos a desenvolupar durant el projecte. 

"Aquest projecte està subvencionat pel SOC, pel Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social, d’acord amb el Programa Fem Ocupació per a Joves, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, 
de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol”.

                                                                                                                       


