
No poden haver estat beneficiàries de la subvenció
per al mateix lloc de treball i categoria professional
en l’edició immediatament anterior.

Han d’augmentar la plantilla amb la contractació.

No poden tenir acomiadaments improcedents en
els 12 mesos anteriors ni de cap mena en els 3
mesos anteriors.

No poden contractar persones amb vincle familiar
fins a segon grau ni que hagin generat la mateixa
subvenció en edicions anteriors.

Han d’estar al corrent de pagament amb Hisenda,
l’Ajuntament, la Seguretat Social i l’Agència
Tributària de Catalunya.

La persona contractada s’ha de donar d’alta al
servei de Borsa de treball de l’Ajuntament, si no ho
està prèviament.

L’empresa haurà de facilitar una formació a la
persona contractada i permetre la seva assistència
a la que organitzarà l’Ajuntament.

 

SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONES DESOCUPADES DE SANT
ADRIÀ DE BESÒS

Del 17 de novembre de 2020 al 16 de
setembre de 2021, ambdós inclosos.

A través de la seu electrònica de l’Ajuntament,
mitjançant el tràmit específic de subvenció per
al foment de l’ocupació de persones
desocupades de Sant Adrià.

QUAN I COM ES
POT PRESENTAR LA
SOL·LICITUD:

Aproximadament el 50% del cost salarial del
contracte laboral durant un mínim de 6 mesos i un
màxim de 12, amb topalls en funció del grup de
cotització a la Seguretat Social.

QUÈ ÉS SUBVENCIONABLE:

Per a més informació podeu contactar a:
A/e: empresa@sant-adria.net

   ambcontractacio@sant.adria.net
T. 934 622 874 / 934 620 625

CONDICIONS:

Empreses que tinguin la seva seu social o un centre
de treball a Sant Adrià o a qualsevol municipi de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que contractin
persones aturades empadronades a Sant Adrià per
un mínim de 6 mesos a mitja jornada.

ADREÇAT A:

*Reviseu totes les condicions a:
http://www.sant-adria.net/

Amb el suport del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2020-2023


