
Programa 

 “Fem Ocupació per Joves” 
Aspectes importants per a les empreses i entitats del tercer sector que vulguin participar-hi 

acollint joves per mitjà de la contractació laboral  

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa 

d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/

256/2015”.  

Amb la col·laboració de: 



Fem ocupació per joves 

 Què és? 

     L’objectiu d’aquest programa integral és la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals 

per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys que estiguin en les següents 

circumstàncies: en situació d’atur, inscrits al Registre d’Informació de la Garantia Juvenil, amb ESO, 

BATXILLERAT i/o CFGM (o equivalències). Prioritàriament amb experiència laboral anterior. 

 

    Objectiu:  

   

     Facilitar la seva inserció laboral. 

     Oferir una formació a mida vinculada al lloc de treball. 



Fem ocupació per joves 

 
A qui va adreçat el programa ? 

 

•  Persones joves desocupades inscrites a l’Oficina de Treball del SOC i al  Registre d’Informació de la 

Garantia Juvenil. 

•  Joves entre 18 i 29 anys. 

•  Amb Educació Secundària Obligatòria (ESO), BATXILLERAT i/o CFGM (o equivalències). 

•  Amb experiència laboral prèvia, prioritàriament. 

Accions SIMULTÀNES durant el període contractual: 

 

•  Formació professionalitzadora entre 90h i 150h. 

•  Tutorització i seguiment per part del personal tècnic del SOM. 
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PARTICIPACIÓ DE L’EMPRESA O ENTITAT : 
  

Ø  CONTRACTACIÓ LABORAL 

•  Qualsevol modalitat contractual d’acord amb la normativa laboral vigent. 

•  NO es poden fer els contractes d’interinitat en totes les seves modalitats, els de relleu i els de 
substitució amb reserva de lloc de treball, així com qualsevol altra modalitat que no s’ajusti a la 
normativa del programa.  

•  Jornada a temps parcial (mínim 20h/setmana), tenint en compte que pot haver alternança amb 
la formació i que les dues accions no poden superar les 8h diàries, durant un mínim de 6 mesos. 

 

•  En cas d’optar per un contracte a jornada completa, la formació s’haurà de realitzar prèviament a la 
data d’inici de contracte i l’empresa haurà de signar un compromís de contractació, on s’indicarà la 
persona o persones que contractarà. 
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Obligacions de 

l’empresa 

Funcions del 

tutor/a 

d’empresa 

•  Retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o 
disposició salarial d’aplicació.  

•  Designar una persona de l’empresa que tutoritzarà el   desenvolupament 
del treball efectiu de la persona contractada. 

 

 Orientar i supervisar l’activitat dels joves contractats (màxim 5 joves per 

tutor/a). 

•   Mantenir contacte periòdic amb la persona de contacte del Servei 

d’Ocupació de l’Ajuntament de Mataró per fer el seguiment de les persones 

contractades.  
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DESPESES SUBVENCIONABLES PEL SOC A L’EMPRESA 

•  Els contractes de treball amb 648,60€ mensuals (SMI 2015) per jornada completa 
o la part proporcional de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte 
(mínim 6 mesos) i amb un màxim de 6 mesos subvencionables. 
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BENEFICIS PER A L’EMPRESA 

Subvenció equivalent al Salari Mínim Interprofessional de 2015 (648.60 €) per un màxim de 6 
mesos (proporcional a la jornada realitzada).  

 

Facilitat documental, ja que ens comprometem a donar suport en tot el tràmit administratiu i 
disposem de tota la documentació necessària.  

 

Compromís de seguiment de la persona contractada i suport per part del personal (tutor/a) del 
programa. 
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CONDICIONS DE  L’EMPRESA 

•  Empresa situada, preferentment, al Maresme. 

•  No haver realitzat un acomiadament col·lectiu en els últims 3 mesos. 

•  No haver acomiadat un treballador/a del mateix perfil o categoria professional qualificat 
d’improcedent o nul en els últims 3 mesos. 

•  Estar al corrent de pagaments de la Seguretat Social i Hisenda.  

•  Establir horaris flexibles per facilitar la formació i el treball (hauran de tenir mínim un matí o 
una tarda per a realitzar la formació). 

•  Contractació mínima de 6 mesos.  

•  Tenir un/a tutor/a pertanyent a l’empresa.  

•  Retribució segons el conveni col·lectiu de l’empresa i jornada realitzada.  

 

Tenen 2 mesos per presentar la sol·licitud de subvenció. 
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–  Informació sobre la contractació de les persones joves i dels ajuts 
previstos en el programa. 

  

–  Assessorament en la formalització dels contractes i en la tramitació 
de les sol·licituds de subvenció al SOC. 

–  Acompanyament a les empreses i entitats durant tot el programa. 

 

 

 

    Què oferirà el SOM a les empreses i entitats que participin al 
programa? 
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Moltes gràcies! 

Per a més informació:  

Raquel Román rroman@ajmataro.cat  Ext. 2571 

Sandra Fernández sfernandez@ajmataro.cat Ext. 2574 

Francesc Cayetano fcayetano@ajmataro.cat Ext. 1633 

Mercè Ruiz mruiz@ajmataro.cat Ext. 2719 

 

 Telèfon: 93 758 21 31 

 

Servei d’Ocupació de Mataró. Ajuntament de Mataró. 

 

bt@ajmataro.cat 

 


