Servei Municipal d'Ocupació

GIRONA ACTUA 2022
Ajuts a la contractació
Quina és la finalitat dels ajuts?
Fomentar la incorporació al mercat de treball de
persones en situació d'atur o ocupades amb unes
condicions precàries, així com donar suport al teixit
econòmic en el manteniment de les activitats
productives i la seva competitivitat.
Qui els pot sol·licitar?
Professionals autònoms/es, empreses, entitats
sense afany de lucre i cooperatives amb domicili
social, delegació o centre de treball ubicat al
municipi de Girona o la seva àrea d’influència, que
compleixin els requisits (punt 3 bases reguladores).

Quins requisits han de tenir les persones
contractades??
Estar empadronades al municipi de Girona.
Trobar-se en situació d’atur o tenir contracte
laboral d’un màxim de 15 hores setmanals.
No haver prestat serveis a l'empresa o entitat
contractant durant l'any anterior a la data de
contractació.
Formar part dels col·lectius prioritaris
establerts a la convocatòria.

Invertim en el teixit econòmic
per millorar el futur de les persones

Quins contractes són subvencionbles?

Alta a la Seguretat Social a partir 01/01/2022.
Durada mínima: 6 mesos.
Jornada laboral: completa o mínim mitja jornada.
S'exclouen els contractes en pràctiques i els fixes
discontinus.
Màxim 5 contractacions a l’any per sol·licitant
La contractació haurà de representar un increment de la plantilla,
respecte a la mitjana dels darrers 12 mesos, exceptuant les
vacants degudament justificades.

Quin és el règim de concesió?
Concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta.
Valoració en funció dels criteris establerts i fins a
l'esgotament de la dotació pressupostària.
Quina és la quantia dels ajuts?
Jornada completa: 100% SMI x 6 mesos. Total 6.000€
Jornada parcial: 50% SMI x 6 mesos. Total 3.000€
Quan es poden sol·licitar?
De l'1 al 30 de setembre de 2022
Quins són els terminis de pagament ?
Bestreta 50% en el termini de 60 dies hàbils des de la
resolució de concessió.
Pagament 50% resant en el termini de 60 dies hàbils de la
verificació de la justificació econòmica.
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