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AJUT BENEFICIARIS REQUISITS TERMINI 
SOL·LICITUD

TERMINI 
CONTRACTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

G.C. Categoria 
professional

Subvenció màxima 
contracte a temps 
complet (*)

1

Enginyers, 
llicenciats i 
personal d’alta 
direcció

2
Enginyers tècnics, 
perits i ajudants 
titulats

Com a màxim 
el 01/01/2020

3 Cap administratiu i 
de taller

4
Ajudants no titulats promocioeconomica@esplugues.cat

5 Oficials 
administratius Economia i Treball: 933713350

6 Subalterns

7 Auxiliars 
administratius

8 Oficials de 1a i de 
2a

9 Oficials de 3a i 
especialistes

10 Peons

1) 1.300€ 
bruts/mes (**)           
2) Cost cotització 
quota empresa SS

11

Persones menors 
de 18 anys de 
qualsevol categoria 
professional

1) 1.200€ 
bruts/mes (**)           
2) Cost cotització 
quota empresa SS

(*) Jornada a temps parcial: les quanties es calcularan proporcionalment.  

(**) Aquest import ja té inclosa la prorrata de les gratificacions extraordinàries que corresponguin. S'exclouen els conceptes extrasalarials.                                                 
(***) Recaurà sota la responsabilitat de l’empresa o entitat la contractació realitzada amb anterioritat a la resolució de la sol·licitud de subvenció 
per l’òrgan competent de l’ajuntament. El contracte s'haura de formalitzar com a màxim 30 dies despres de la concessió de la subvenció.

CONTINGUT

                      
Des de la 
presentació i 
registre de la 
instància (***)

1) 1.600€ 
bruts/mes (**)          
2) Cost cotització 
quota empresa 
SS.      

1) 1.400€ 
bruts/mes (**)          
2) Cost cotització 
quota empresa 
SS. 

Subvencions a 
empreses i entitats 

per a la 
contractació de 

persones a l'atur

Al web municipal es troba explicació 
de la subvenció, bases reguladores i 
instància per a la sol·licitud

https://intranet.esplugues.cat/WebA
plic/PAM/Tramits/cataleg.nsf/0/5AC6
1A588C257CDEC1257D82003CE36B

?OpenDocument

                                     
Duració mínima del 
contracte: 12 mesos.                                      
Quantia de la 
subvenció: 50% 
contractació                                                  
Jornada: temps 
complet o parcial 
(mínim 50% jornada).

Programa 
complementari de 

millora de 
l'ocupabilitat 2019-

2020 de la Diputació 
de Barcelona

                        
Empreses 
(físiques i 

jurídiques) i 
entitats sense 
ànim de lucre 

ubicades a 
Esplugues

Des de data 
de publicació 

al 30 de 
novembre de 

2019

La persona 
contractada ha de 

trobar-se en situació 
d'atur i inscrita com a 

demandant 
d'ocupació a les 

OTGC.
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