PROGRAMA OCUPACIÓ
PER A PERSONES
ATURADES DE LLARGA
DURADA
2012-2013
Programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i finançat a càrrec de fons
provinents de pressupostos generals de l’Estat i cofinançat en un 50% pel Fons Social
Europeu, mitjançant el Programa de competitivitat regional i d’ocupació de Catalunya.

•Com beneficia a les empreses i a les entitats sense afany de lucre
aquest programa?
Aquest programa permet contractar a les empreses (o entitats sense afany de
lucre) persones que participen en el programa beneficiant-se de:
una subvenció corresponent a la despesa salarial del treballador/a
corresponent a 25 h/setmanals durant sis mesos, fins un màxim del SMI
vigent (645.30 € per al 2013) amb les limitacions de la normativa reguladora.
compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de
la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals.

Possibilitat de publicitat a la memòria del projecte i a d’altres mitjans com a
empresa col·laboradora i amb compromís amb la millora de l’ocupabilitat de les
persones participants (Responsabilitat Social Corporativa).
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Exemple orientatiu del cost mensual d’un/a operari/ària del grup
professional 7 segons el conveni del sector, durant 6 mesos:
JORNADA COMPLETA (40h) SALARI DEL TREBALLADOR: 1.396.56 €brut/mes
Subvenció a les empreses :
645.30€
Total:
751.26€ + Q.E.

JORNADA PARCIAL (25H) SALARI DEL TREBALLADOR:
Subvenció a les empreses:
Total:
Q.E.: La quota empresarial

872.85 €brut/mes
645.30€
227.55€ + Q.E.
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Quin tipus de suport dóna el Consell Comarcal de Maresme a
les empreses i a les entitats sense afany de lucre que
participin en aquest programa?

Facilitat documental, ja que ens comprometem a donar suport en tot
el tràmit administratiu i disposem de tota la documentació necessària
Donar suport en el procés de selecció entre les persones candidates
participants en el programa.
Compromís de seguiment de la persona contractada i suport per part
del personal (tutora) del programa.

Quin tipus de contracte pot fer l’empresa per beneficiar-se de la
subvenció?
Els contractes de treball:
Han de complir les condicions laborals establertes al corresponent
conveni laboral de l’empresa o del sector
 Han de tenir una durada obligatòria mínima de sis mesos.
 La jornada ha de ser igual o superior a 25 hores setmanals.

Ha de constar obligatòriament a l’apartat d’observacions el text:
“Contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes al
Programa de persones aturades de llarga durada regulat per l’Ordre
EMO/313/2012, de 9 d’octubre, cofinançat pel Fons Social Europeu”.

Com son les persones susceptibles de ser contractades sota
aquest programa?
Son persones que :

•Estan motivades vers la formació i el treball vers el sector del muntatge d’instal·lacions
electrotècniques i de telecomunicacions en edificis.
•que tenen flexibilitat d’horari i mobilitat.
•Tenen les competències personals necessàries per desenvolupar les tasques
pròpies del sector i adaptar-se a l’empresa., ja que participat en una fase de
tutorització.
•Tenen els coneixements necessaris per tal de fer correctament aquest tipus de
feina, ja que han fet una formació especialitzada, a més de l’experiència i
coneixements que ja tenien anteriorment al programa.

INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I ALTRES DISPOSITIUS ELECTRÒNICS EN DOMICILIS

Durant el curs estan aprenent a fer:
 Muntatge d’elements i equips d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis.
 Muntatge en instal·lacions domòtiques en edificis.
 Muntatge d’elements i equips en instal·lacions de telecomunicacions en edificis: :
antenes, telefonia, xarxes locals , fibra òptica, megafonia i sonorització, sistemes de
control d’accés, ...

Qui ho gestiona?: El Consell Comarcal del
Maresme, que és una administració pública local al
servei dels municipis de la comarca que vetlla
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Dosrius

Sant Iscle de
Vallalta
Sant Cebrià
de Vallalta

Arenys de Munt

Argentona

Sant Andreu de Llavaneres
Vilassar de Cabrils
Dalt
Premià
Teià de Dalt

Tiana

Mataró
Cabrera de Mar
Vilassar de Mar

Premià de Mar
El Masnou
Montgat

Calella

Sant Pol de Mar
Canet de Mar
Arenys de Mar
Caldes d’Estrac
Sant Vicenç de Montalt

Òrrius

Alella

Malgrat de Mar
Santa Susanna
Pineda de Mar

Quines empreses poden participar en el programa?
Que hagin subscrit un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal.
Que no hagin acomiadat persones treballadores en els darrers tres mesos per acomiadament
qualificat d’improcedent o nul per un òrgan judicial.
Que es comprometin a destinar a una persona que estigui preparada per fer les funcions de
tutorització i mantenir un contacte periòdic amb el/la tutor/a del Consell Comarcal del Maresme
per tal de garantir que la persona contractada posar en la pràctica de les competències
adquirides durant la formació i també està adquirint d’altres relacionades amb l’ocupació.
l’experiència professionalitzadora s’adequa al pla formatiu desenvolupat.
Que siguin adequades a l’itinerari professional de la persona que participa al projecte.
Que compleixen la normativa que s’especifica a l’Ordre EMO/313/2012 de 9 d’octubre de 2012:
no superar l’ajut de minimis, complir la normativa de prevenció de riscos laborals, política
lingüística, d’igualtat de tracte i oportunitats,..

Si estic interessat o tinc algun dubte, com puc contactar amb
vosaltres?
Plaça Miquel Biada, 1
08301 MATARÓ

Telèfon: 93 741 16 16 ext. 118, 202 i 502
E-mail:
elisenda.ferrer@ccmaresme.cat
olga.lorente@ccmaresme.cat
olga.palacio@ccmaresme.cat
Web: www.ccmaresme.cat

