
  

 

PROGRAMA 30 PLUS 2020 
 
Programa dintre de les PAO que té com objectiu la inserció directa en el mercat laboral de 
persones aturades de 30 anys i més amb col·lectius prioritaris (majors de 45 anys, baixa 
qualificació, víctimes de violència de gènere...). Partint de les necessitats reals de l’empresa i en 
funció de llocs de treballs existents se seleccionen les persones més adients per cobrir aquestes 
vacants, facilitant la formació específica per desenvolupar el lloc de treball. 
 

El Programa 
 
Durada: octubre 2020 – gener 2022 
Contempla quatre actuacions ocupacionals: 
 Prospecció i assessorament d’empreses. 
 Acompanyament als participants i empreses en el procés de contractació i formació. 
 Formació vinculada al contracte de treball. 
 Experiència professional mitjançant un contracte laboral. 
 
 

Participants 
 
Cadascuna de les persones participants rebrà les següents actuacions: 
• Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació. 
• Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball (20-100 h). 
• Experiència professional mitjançant un contracte de treball (mínim 6 mesos, possibilitat 
de 9 mesos de contractació a formular des d’un inici). 
 
 
Els requisits per accedir al programa: 
• Persones de Tortosa de 30 anys i més. 
• DONO,  amb requisits legals per poder formalitzar un contracte. 
• Signar Compromís d’acceptació de les tres actuacions previstes en el programa. 
 
 

Entitats contractants 
 
Beneficis : SMI mensual per jornada  completa o la part proporcional, límit de 9 mesos. 
(Import SMI 2020: 1.108,33 euros/mes) 
 
Obligacions: 
 No haver acomiadat el mateix perfil professional en 3 mesos abans o haver fet un 
acomiadament col·lectiu. 
 Signar conveni col·laboració (cond. contracte, formació, seguiment tutories...). 
 Contractació mínima de 6 mesos. Jornada parcial (mínim 50%) o completa. 
 Assignació d’un tutor empresa (informar, orientar, ensenyar i supervisar) 
 Emetre Certificat de formació pràctica adquirida. 
 
 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio 
Público de Empleo Estatal-Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del 
Programa SOC-30 Plus, regulat per ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol”. 


