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PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA
El programa Fem Ocupació per a Joves és un programa per
afavorir la inserció laboral de les persones joves entre 18
i 29 anys desocupades que compleixin el següent perfil:
•

Que tinguin Graduat de l’ESO o Batxillerat, o Cicles Formatius
de Grau Mitjà -però no titulacions superiors-, o disposen de la
corresponent equivalència a efectes laborals o acadèmics.

•

Aquestes persones joves hauran d’estar inscrites a l’Oficina de
Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a
persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

•

Les persones joves que participin en el programa han
’inscriure’s en el Registre d’Informació de la Garantia Juvenil.

•

I, preferiblement tinguin experiència laboral prèvia.

La formació que es realitza dins d’aquest programa ha
d’estar vinculada amb el lloc de treball a realitzar.
L’IMET gestionarà la subscripció dels contractes laborals
amb empreses interessades dels i de les participants en la
formació.
- El SOC expedirà un diploma de la formació realitzada a les
persones joves que hagin assistit, com a mínim, al 75% de
les sessions de l’acció formativa.

CARACTERÍSTIQUES DELS CONTRACTES
Es podrà realitzar qualsevol modalitat contractual d’acord
amb la normativa laboral vigent, que s’ajusti a les
condicions del programa, amb una vigència de 6 mesos de
contracte.

-

- La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps
parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de
l’entitat contractant
- En cap cas el còmput total d’hores entre el contracte i la
formació podrà excedir de 8 hores diàries.
Els contractes hauran de tenir una DURADA MÍNIMA DE
SIS MESOS.
-

L’EMPRESA està OBLIGADA A RETRIBUIR la persona
jove
contractada
D’ACORD
AMB
EL
CONVENI
COL·LECTIU O DISPOSICIÓ SALARIAL D’APLICACIÓ i
en funció de la jornada de treball efectuada. Si el salari és
superior a la subvenció atorgada, l’entitat contractant li
abonarà la diferència.

-

Finalitzat el període de sis mesos, l’empresa ha d’emetre
un certificat on es faci constar el nivell de formació de la
pràctica adquirida.

-

CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS
Les empreses que subscriguin contractes de treball amb
joves participants en aquest programa podran ser
beneficiàries de subvencions que tindran aquestes
especificitats:
1.-La subvenció serà la quantia equivalent al Salari
Mínim Interprofessional (SMI) vigent l’any en que es
publica la convocatòria (2015)

2.– Aquesta quantia és per jornada completa, en el cas de
jornada parcial se subvencionarà la part proporcional per
jornada parcial.
3.– La subvenció que atorga el SOC és per 6 mesos.
4.- Tanmateix, les subvencions a les empreses seran
compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en
les quotes de la Seguretat Social.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES
EMPRESES
- Que l’empresa no hagi acomiadat treballador/a del mateix
perfil o categoria professional qualificat d’improcedent o nul
per l’òrgan judicial, ni haver realitzat un acomiadament
col·lectiu de persones treballadores, en els 3 mesos
anteriors a la subscripció del contracte laboral amb els
joves participants.
- Que l’empresa es comprometi a destinar una persona per
fer les funcions de tutorització en l’empresa.

- Que les empreses estableixin sistemes flexibles en la
jornada laboral que permetin combinar la formació i treball
efectiu.
Que
l’empresa
seleccionada
preferentment, en l’àmbit territorial
desenvoluparà el projecte.
Dades de contacte

L’empresa i l’IMET
signaran un conveni
de col·laboració
previ
a la formalització
dels
contractes.

estigui
ubicada,
d’actuació on es

L’IMET oferirà
assessorament en la
tramitació de les
sol·licituds de
subvenció

Per a més informació, podeu contactar
amb:
Manel Claver Roso
Telf: 938140440 Ext. 7288

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre
EMO/256/2015.

