
30 PLUS 2021-2022

Programa creat pel SOC i desenvolupat per l’Ajuntament de Viladecans destinat a la 

inserció laboral de 35 persones en situació d’atur, residents a Viladecans o Sant 

Climent de Llobregat, de 30 anys i més, amb participació prioritària les persones de 

més de 45 anys i atur de llarga durada. Les persones participants rebran acompanyament 

laboral, orientació personalitzada i formació. 

Ajuts a les empreses contractants
Tindran preferència les empreses de Viladecans i de Sant Climent de Llobregat i que no
hagin participat en les dos darreres edicions del 30 Plus. Podran ser beneficiàries del
SMI, durant un màxim de 9 mesos per jornada completa o la part proporcional per jornada
parcial. Es beneficiaran del reclutament i selecció per competències de persones
adequades al lloc de treball i rebran assessorament i suport per a la tramitació d’ajuts a la
contractació, vinculats a aquest programa.

Característiques dels contractes
• Els contractes han de tenir una durada mínima de 6 mesos.

• La jornada laboral podrà ser a temps complet o parcial, mai inferior a 20 hores 
setmanals.

• Les empreses podran contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual* que s’ajusti 
a les condicions del programa. * Excepte contractes de substitució, relleu o interinitat.

• Període contractació: fins l’1/01/2022 per als contractes de 9 mesos i fins l’1/04/2022 
per als contractes de 6 mesos.

Obligacions de les empreses
• Retribuir la persona contractada d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació i d’acord

amb la categoria laboral.

• L’empresa ha de facilitar que el participant pugui assistir a la formació finançada pel
programa i adaptada al lloc de treball. La formació es podrà realitzar abans o durant el
contracte.

• Assignar una persona referent de l’empresa pel seguiment de la persona contractada.

• Signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Viladecans previ a la
formalització dels contractes.

• No haver acomiadat cap persona treballadora de la mateixa categoria professional en els
darrers 3 mesos per acomiadament improcedent.

+ Informació

30plus@viladecans.cat Tel. 93 635 18 04
https://www.viladecans.cat/es/30plus


