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FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 

SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ 

DE JOVES (18 a 29 anys) 

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i 

Seguretat Social,d’acord amb el Programa “Fem 

Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre 

TSF/212/2016”, de 29 de juliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, per 

la qual s’obre la convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions 

destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves” i 

la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la qual s’obre convocatòria 

anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de 

les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”. 

 

 

CONTACTE: 

Irene Díaz  

Tel. 93 635 18 04 

E-mail femocupacioperajoves@viladecans.cat 

Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon 

Ajuntament de Viladecans 

 

mailto:femocupacioperajoves@viladecans.cat
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DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

El Programa Fem Ocupació per a Joves és una política activa d’ocupació que promou la 

realització de projectes per a afavorir la inserció laboral de 25 joves de 18 a 29 anys. 

Aquest programa busca un enfocament diferent a la resta de polítiques actives d’ocupació, 

ja que l’entitat (Ajuntament de Viladecans) comença el projecte realitzant tasques de 

prospecció per a detectar les necessitats i els llocs de treball a cobrir a les empreses del 

territori. Després cerca els candidats més idonis per cada ocupació i, una vegada 

seleccionats per les empreses i contractats, dissenya una formació a mida pel jove i pel 

lloc de treball. 

ACTUACIONS 

El programa Fem Ocupació per a joves inclou les següents actuacions: 

1. Detecció de necessitats de les empreses del municipi. A través d’entrevistes 

inicials s’identifiquen les oportunitats de treball i es realitza l’anàlisi i definició dels 

llocs de treball a cobrir de cada empresa. 

2. Selecció de les persones joves més adequades als llocs de treball requerits per les 

empreses.  

3. Contractació de joves per part de les empreses del territori.  De cadascun dels 

contractes subscrits per l’empresa a través del programa “Fem ocupació per a joves”, 

el SOC subvencionarà les despeses salarials de l’empresa derivades de la 

contractació dels participants amb una quantia equivalent al salari mínim 

interprofesional i per un màxim de 6 mesos. 

4. Els joves contractats per les empreses estan obligats a realitzar una formació 

relacionada amb el lloc de treball objecte de contracte. 

5. El jove rebrà orientació i acompanyament durant el període de contractació i de 

formació per part de la persona tutora del programa. 

REQUISITS DE LES EMPRESES 

L’Ajuntament de Viladecans, en qualitat d’entitat col·laboradora del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, seleccionarà les entitats que contractaran als/a les joves.  

Els criteris de selecció són els següents: 

 Que l’empresa seleccionada estigui ubicada, preferentment, en l’àmbit territorial 

on es desenvolupa el projecte. 

 Que l’empresa no hagi acomiadat a una persona treballadora del mateix perfil o 

categoria professional que contractaran en els darrers tres mesos per 

acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial. 

 Que l’empresa assigni un/a tutor/a d’entre els seus treballadors per a 

tutoritzar al/a la jove. 
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REQUISITS DELS/DE LES JOVES 

 Persones joves de Viladecans entre 18 i 29 anys. 

 En situació d’atur. 

 Inscrites a l’oficina de treball com a demandants d’ocupació. 

 Amb GESO, Batxillerat i/o CFGM. 

 

PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES 

1. L’Ajuntament de Viladecans i l’empresa signaran un conveni de col·laboració 

previ a la formalització dels contractes. La signatura del conveni, per sí sol, no 

implicarà l’atorgament de la subvenció. 

2. L’Ajuntament de Viladecans, mitjançant la borsa de treball, farà una recerca de 

persones candidates per a participar en el procés de selecció. L’empresa 

podrà proposar altres persones candidates que compleixin els requisits. 

3. L’empresa seleccionarà el/la jove i informarà a la persona referent de 

l’entitat, que l’assessorarà sobre la documentació necessària i els les 

passes a seguir. Aquest contacte és important per a donar resposta als 

requeriments del SOC. 

4. L’entitat contractant i l’Ajuntament de Viladecans acordaran el contingut de la 

formació vinculada al lloc de treball i la seva impartició i distribució durant el 

contracte. 

5. La persona jove serà contractada amb una durada mínima de 6 mesos 

mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d’acord amb la normativa laboral 

vigent, s’ajusti a les condicions del programa. 

6. Una vegada subscrit el conveni amb l’entitat promotora i el contracte laboral amb 

el participant, l’empresa disposa de dos mesos des de la data d’inici del 

contracte per a presentar al SOC la sol·licitud de subvenció de la 

contractació. 

DATA MÀXIMA PER A FORMALITZAR CONTRACTES 

L’empresa podrà formalitzar contractes fins el 7 de Novembre de 2018 

SUBVENCIÓ PER A L’EMPRESA CONTRACTANT 

 De cadascun dels contractes subscrits per l’empresa, el Servei d’Ocupació de 

Catalunya subvencionarà els contractes de treball dels/les joves participants amb 

una quantia equivalent al salari mínim interprofessional  per jornada 

completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista. 

 La subvenció que atorga el SOC és per 6 mesos de contracte. 
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 La subvenció prevista per a la contractació laboral de joves a través d’aquest 

programa serà compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en 

les quotes de la Seguretat Social previstes per cadascuna de les modalitats 

contractuals, amb les limitacions que estableixi la seva normativa reguladora. 

 Una vegada el SOC hagi verificat que l’empresa ha presentat tota la 

documentació prevista a la normativa i que compleix els requisits per ser 

beneficiària de l’ajut, es dictarà la corresponent resolució d’atorgament de l’ajut i 

es proposarà el pagament d’una bestreta del 80% de l’import atorgat per 

contracte. La resta del pagament es tramitarà un cop l’activitat subvencionada 

hagi estat degudament  justificada. 

INDICACIONS A TENIR EN COMPTE 

 La jornada laboral podrà ser a temps parcial no inferior al 50% de la 

jornada ordinària de l’entitat contractant. 

 Les persones contractades, rebran el salari corresponent al contracte, en base 

al que estableixi el conveni d’aplicació de sector o d’empresa, o en absència de 

conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que 

correspongui. En el supòsit que el salari a percebre sigui superior a la subvenció 

atorgada, l’empresa contractant li abonarà la diferència. 

 Al contracte de treball subscrit s’haurà de fer constar la obligatorietat per 

part del participant de realitzar les accions formatives fora de l’horari 

laboral. 

 Finalitzat el període de 6 mesos de contracte, l’empresa emetrà un certificat on 

es faci constar el nivell de formació pràctica adquirida. 

 Al contracte de treball subscrit s’annexarà un full de mesures de publicitat 

i informació relatives a la subvenció. Aquest document el facilitarà a l’empresa 

l’entitat contractant. 

DOCUMENTACIÓ 

Abans i durant el procés de contractació, l’entitat assessorarà a l’empresa per a la 

signatura i presentació de la següent documentació:  

 Conveni de col·laboració entre l’entitat promotora i l’entitat contractant (signar 3 

còpies) 

 Annex al conveni entre l’entitat promotora i l’entitat contractant (signar 3 còpies) 

 Contracte del participant (entregar còpia original a l’entitat) 

 Annex al contracte-publicitat (entregar còpia original a l’entitat) 

 Alta en la Seguretat Social de les persones contractades (entregar còpia 

compulsada a l’entitat) 
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Durant tot el procés de contractació i a la finalització dels 6 mesos de contracte,  

l’empresa rebrà assessorament per part de l’entitat sobre els requisits que han de 

complir per a rebre la subvenció per a la contractació. 

 

LLOCS WEB D’INTERÈS 

 Informació del programa i formularis en la pàgina web del SOC 
(http://www.oficinadetreball.gencat.cat), dins el menú “Entitats” > “Ajuts i 

subvencions” > “Convocatòries 2017” 
 
 Presentació de la sol·licitud de subvenció telemàticament i consulta de la 

tramitació (http://www.eacat.cat) 

 

http://www.oficinadetreball.gencat.cat/
http://www.eacat.cat/

