
Si esteu interessats a beneficiar-vos 
d’aquestes subvencions, podeu contactar 
directament amb nosaltres, a través 
del correu electrònic o telèfon, i us 
n’informarem: A/e: promocioeconomica.
ajuntament@ajuntamentabrera.org  
Tel. 93 770 01 02
Horari d’atenció al públic: de dilluns a 
divendres de 9 a 14h i dimecres de 
16.30 a 19h

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

❖ 2.500 € per contracte laboral amb una 
    durada de 6 mesos i jornada completa. 
    Durada mínima del contracte: 3 mesos.

❖ En el cas que la durada del contracte sigui 
    superior, la subvenció s’incrementarà en 100 € 
    per mes sencer addicional, sense que l’import 
    total de la subvenció per al període de 6 mesos i 
    els mesos addicionals pugui ser de 3.500 €.

❖ Si la jornada és inferior al 100%, la subvenció serà 
     proporcional a la jornada establerta.

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

❖ Un 30% a la presentació del contracte de treball i 
    de l’alta de la seguretat social.

❖ Un 40% als 3 mesos de vigència del contracte, 
    prèvia comprovació que el treballador continua 
    contractat.

❖ El 30% restant una vegada es comprovi 
     la correcta justificació de la subvenció per 
     l’Ajuntament d’Abrera.

L’Ajuntament d’Abrera subvenciona a 
empreses ubicades en el municipi per a la 
contractació de treballadors i treballadores 
residents a Abrera.

S’engega la 1a edició del programa 
complementari de Foment de l’ocupació, 
un pla públic d’ocupació que promou la 
contractació de persones aturades per
 part d’empreses d’Abrera.  
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OBJECTIU
Aquestes subvencions tenen com a objectiu 
ajudar les empreses que decideixin donar 
feina a persones aturades, subvencionant-los 
part del cost empresarial de contractar una 
persona. 

El Departament de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament d’Abrera pretén així incentivar 
les contractacions. Les persones que es 
contractin a través d’aquest nou pla hauran 
d’estar en situació d’atur, apuntades al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), constant-hi 
com a demandants actives de feina, i donades 
d’alta a la Borsa de Treball de l’Ajuntament.

BENEFICIARIS DE L’AJUDA

❖ EMPRESES I AUTÒNOMS en general. 
    Plantilla no superior a 100 treballadors.

❖ AUTÒNOMS d’Abrera que inicien activitat  
    per compte propi l’any 2016.

❖ ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE LOCALS.

❖ EMPRESES D’INSERCIÓ I CENTRES DE 
    TREBALL, inserció sociolaboral de persones 
    en risc o en risc d’exclusió.

REQUISITS PERSONES 
A CONTRACTAR

❖ Estar en situació legal de desocupació 
    (definit a l’article 208 del Text refós de la Llei 
    general de la Seguretat Social).

❖ Estar empadronades al municipi d’Abrera 
    amb una antiguitat mínima d’un any respecte 
    a la data de publicació d’aquestes bases: 6 
    juliol 2016.

Estar inscrites a:
❖ Servei Local d’Ocupació d’Abrera.
❖ Oficina de Treball de la Generalitat de 
     Catalunya.

GESTIÓ DE L’OFERTA DE TREBALL
❖ S’haurà de publicar obligatòriament a la 
     Borsa de Treball del Servei d’Ocupació 
     de la Regidoria de Promoció Econòmica 
     d’Abrera.

❖ Opcionalment, caldrà publicar-la a l’Oficina 
    de Treball de la Generalitat de Martorell.

❖ L’empresa contractant ha d’entrevistar 
    un mínim de 5 persones candidates 
    preseleccionades per la Borsa de Treball del 
    Servei d’Ocupació de l’Ajuntament d’Abrera, 
    o bé totes les persones candidates si el seu 
    nombre és inferior a 5.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
DE TREBALL

❖ De durada determinada o indefinida.

❖ Temps parcial o complet.

❖ Si el contracte no és indefinit, la durada ha de   
    ser de 3 mesos mínim, i recomanable de 6  
    mesos.

❖ La contractació s’ha de realitzar d’acord amb 
     les categories professionals i els salaris bruts  
     aprovats en el conveni laboral que 
     correspongui.

❖ El període subvencionable serà fins al 30 de 
     juny de 2017.

❖ Els contractes han d’incloure la següent 
    clàusula: “El present contracte està finançat  
    en tot/part amb càrrec a l’ajut atorgat en el 
    marc del Programa complementari de 
    foment de l’ocupació i de suport  a la 
    integració social, en el si del Pla “Xarxa de  
    Governs Locals 2016-2019” de la Diputació 
    de Barcelona, d’acord amb el corresponent 
    règim de concertació”
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