
AQUEST 2016

ET COSTAR À
MENYS

CONTR ACTAR

Objectiu
Contractació de joves de 18 a 29 anys, que es 
formaran atenent a les necessitats i/o requeri-
ments de l’empresa contractant. 

Quantia de la subvenció
Fins a 648,6 €/mes*
(*per jornada completa o la part proporcional 
per jornades a temps parcial)

Requisits del contracte
6 mesos de contracte
Jornada igual o superior al 50% de la jornada 
de treball ordinària

Característiques de l’empresa
Sense acomiadaments improcedents, nuls o 
col·lectius en els darrers 3 mesos

Termini:
Fins al 31 d’agost de 2016

Borsa de treball
Necessites cobrir alguna vacant?
Fem difusió de les teves ofertes de feina i preselec-
cionem candidatures que s’ajustin al per�l requerit.

Pràctiques en empresa
T’interessa acollir alumnes en pràctiques?
Gestionem actuacions i projectes de formació 
professionalitzadora. 

Formació a mida
No trobes persones candidates per manca de 
coneixements o formació especí�ca? 
Oferim la possibilitat de dissenyar formació a mida 
segons les necessitats de la teva empresa.

Lloguer d’espais
Necessites espais per dur a terme un procés de 
selecció o per dur a terme sessions formatives per 
als teus treballadors?
Posem a la teva disposició aules, aules d’informàti-
ca i aules taller equipades amb projector, equip de 
so i ordinadors.

FEM OCUPACIÓ
PER JOVES

ALTRES SERVEIS
A L’EMPRESA

on ens pots trobar?

Servei Municipal d’Ocupació
C. de Narcís Xifra i Masmitjà, 43
17005 Girona - Tel. 972 249 360

www.girona.cat/smo
ocupacio_gi
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Si t ’ interessa,



Objectiu:
Contractació de majors de 45 anys en situació 
d’atur durant els darrers 6 mesos. 

Quantia de la subvenció
Fins a 9.000 euros*
(*variable segons durada del contracte i tipus de 
jornada)

Requisits del contracte
6 o 12 mesos de contracte (18 mesos en cas de 
persones amb certi�cat de discapacitat superior al 
33%)
Jornada igual o superior al 50% de la jornada de 
treball ordinària

Característiques 
Per a empreses ubicades a Girona i la seva àrea 
urbana

Termini: 
Fins al 30 de novembre de 2016

Objectiu
Contractació de persones en situació d’atur que 
participin en el programa d’orientació laboral 

Girona Actua 
Quantia de la subvenció:
Fins a 324,4 €/mes per contractació de joves de 
16 a 29 anys
Fins a 648,6 €/mes* per contractació de persones 
majors de 29 anys
(*per jornada completa, 75% de l’import per jorna-
des inferiors)

Requisits del contracte
3 mesos de contracte, prorrogable a 6 
Jornada mínima de 25 h/setmanals

Característiques de l’empresa
Per a empreses ubicades a Girona i la seva àrea 
urbana
Sense acomiadaments improcedents, nuls o 
col·lectius en els darrers 3 mesos

Termini
Fins al 31 de desembre de 2016

Objectiu
Contractació de joves de 16 a 25 anys formats com a:

- auxiliars de magatzem
- ajudants de cambrer/a
- ajudants de cuina
- auxiliars de neteja
- auxiliars a la indústria alimentària
- auxiliars d’electricitat de manteniment industrial
- auxiliars de mecànica industrial

Quantia de la subvenció
Fins a 648,6 €/mes*
(*per jornada completa o la part proporcional per 
jornades a temps parcial)

Requisits del contracte
6 mesos de contracte
Jornada igual o superior al 50%

Característiques de l’empresa
Per a empreses ubicades a Girona i la seva àrea urbana
Sense acomiadaments improcedents, nuls o 
col·lectius en els darrers 3 mesos

Termini
Fins al 30 de setembre de 2016

GR ANS ACTIUS GIRONA ACTUA JOVES PER L’OCUPACIÓ


