SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR INSCRITES
AL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE PARETS
2016 (5a. convocatòria)
Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques, les societats civils
privades, les associacions o entitats sense afany de lucre i les comunitats de bens, que, en la seva
condició, desenvolupin una activitat i s’estableixi una relació contractual dins del període comprés
entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016 amb persones en recerca de feina
derivades pel Servei Local d'Ocupació de Parets (SLOP), prèvia gestió de l'oferta.
Requisits dels beneficiaris
1. Desenvolupar una activitat i adherir-se com a empresa col·laboradora del Servei Local d'Ocupació
de Parets del Vallès.
2. Formalitzar un contracte laboral, d'acord amb els requisits de les bases, amb una persona que
reuneixi els següents requisits:
•

Ser usuari/a en recerca de feina del Servei Local d’Ocupació de Parets.

•

Haver estat derivat/da a aquesta oferta de treball mitjançant el servei d'intermediació del
Servei Local d'Ocupació de Parets (SLOP).

3. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries, la Seguretat Social i complir
amb la normativa especifica que regula el contracte que ofereixi.
Sol·licitud de la subvenció
Juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar la següent documentació:
•
•
•
•

Fotocòpia del contracte laboral signat per les parts implicades.
Fotocòpia del NIF/CIF del sol·licitant.
Justificació del compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública.
Justificació del compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social.

Termini per a la presentació de sol·licituds
Els sol·licitants que reuneixin les condicions establertes, poden demanar la subvenció del període
2016 fins el 31 de desembre.
Els criteris per determinar l'ordre d'accés, serà l'ordre de presentació de les sol·licituds en el registre
corresponent.
Quantia de la subvenció
Taula de subvencions prenen com a referència la jornada completa:
Temps contractació
30-60 dies
61-90 dies
91-120 dies
121-150 dies
151-180 dies

Menors de 45 anys
200€
400€
600€
800€
1.000€

Majors de 45 anys
300€
600€
900€
1.200€
1.500€

La quantia de la subvenció dels contractes de jornada parcial es calcularà ajustant l'import de la
subvenció al percentatge de la jornada del contracte respecte a una jornada completa.
En contractes indefinits d’inici o que es transformin en indefinits (jornada no inferior al 50%) s'atorgarà
un import addicional de 500€.
Temps contractació
Indefinida

Menors de 45 anys
1.500€

Majors de 45 anys
2.000€

Justificació i forma de pagament de la subvenció
Per tal de justificar el compliment dels requisits establerts en les bases reguladores d’aquesta
convocatòria, els beneficiaris hauran de presentar a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
de Parets del Vallès la següent documentació original:
•
•
•
•

Contracte laboral degudament signat per les parts i acreditació del seu enregistrament.
Nòmines i justificants del pagament.
TC1 i TC2 dels mesos que acreditin la contractació.
Número de compte on es desitja rebre l’ingrés.

Les justificacions es podran presentar:
•

Contractes indefinits d’inici o que es transformin en indefinits durant els primers 6 mesos i mig: es
podrà fer la justificació econòmica a partir del sisè mes a comptar des de la incorporació del
treballador/a a l’empresa.

•

Contractes d’una durada igual o superior a sis mesos: es podrà fer el tràmit de justificació a partir
del sisè mes de la incorporació del treballador/a a l’empresa.

•

Contractes d’una durada inferior a sis mesos i en els casos en els que es dóna per extingida la
relació laboral abans del temps estipulat en el contracte: es podrà fer el tràmit de justificació en
acabar la relació contractual amb el treballador/a.

El termini màxim per a la justificació econòmica d’aquesta subvenció és 31 de desembre de 2017.
Per fer front a aquesta subvenció, l’Ajuntament de Parets del Vallès ha previst una dotació de 85.000€
per a l’any 2016. En el cas que aquesta dotació no sigui suficient per a fer front al nombre de
sol·licituds que acompleixin amb els requisits exigits, la subvenció es concedirà per estricte ordre de
presentació de la sol·licitud en el Registre General d’Entrades de l’Ajuntament i fins al seu
esgotament.

Per a més informació:
Ajuntament de Parets del Vallès
Desenvolupament Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme
C/Major, 1
08150 Parets del Vallès
93 573 88 96
promocio.economica@parets.cat
slop@parets.cat

