
PROMOCIÓ ECONÒMICA

EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL 
C. de Martorell, 20 1a planta 

08630 Abrera

HORARI: 
de dilluns a divendres de 9h. a 14h.

i dimecres de 16:30h. a 19h.
T. 93 770 01 02

promocioeconomica@abrera.cat

Regidoria de Promoció Econòmica



Les persones físiques o 
jurídiques 

legalment constituïdes, 
i amb una 

plantilla no superior a 
50  treballadors

BENEFICIARIS DE 
L’AJUDA

S’engega el Programa de “Plans Locals Ocupació” en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de  
Governs Locals 2020-2023.

Aquestes subvencions tenen com a objectiu ajudar a les empreses 
que decideixin donar feina a persones aturades, subvencionant-les 
part del cost empresarial de contractar una persona. 
El Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera 
pretén així incentivar les contractacions.

REQUISITS DELS CONTRACTANTS
• Estar en situació prèvia d’atur. Apuntades al Servei d’Ocupació de                
   Catalunya (SOC), i no cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.

• Constar com a demandants actius/ves de feina. 

• Donats/des d’alta a la Borsa de Treball de l’Ajuntament.

• No haver treballat a l’empresa en els darrers 6 mesos. 

• Cal acreditar amb l’informe de la vida laboral.

OBJECTIUS

Els contractes hauran de ser de durada indefinida i a temps complet. 
Els contractes hauran d’incloure la clàusula següent: “El present con-
tracte està finançat en tot/part amb càrrec de l’ajut atorgat en el marc 
dels Plans Locals d’Ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb corresponent règim”

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE TREBALL

Les ofertes de treball es publicaran preferiblement al Servei d’Ocupa-
ció Local de l’Ajuntament d’Abrera, tot i que seran les empreses les 
responsables de decidir els processos selectius més adequats a les 
seves necessitats.

GESTIÓ DE L’OFERTA DE TREBALL

La subvenció màxima per persones beneficiàries serà de 3.000€.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 

El 100% de l’import de la subvenció concedida s’abonarà al final 
del període d’execució establert a la convocatòria, un cop es 
comprovi per l’Ajuntament d’Abrera la correcta justificació de la 
subvenció.

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

1 d’octubre 
de 2022.

TERMINI PER A LA 
PRESENTACIÓ DE 

SOL·LICITUDS

Si esteu interessats a beneficiar-vos d’aquesta subvenció, podeu contactar 
directament amb nosaltres, a través del correu electrònic o telèfon, i us 
informarem:  promocioeconomica@abrera.cat / Tel. 93 770 01 02.

TERMINI PER A LA 
JUSTIFICACIÓ 

DE LA SUBENCIÓ
 

2 de novembre 
de 2022


