
 

El programa Joves per l’Ocupacióés un programa innovador de suport a l’experiènciapràctica 

de persones jovesdesocupades entre 16 i 25 anys, i menors de 30 anys en cas de personesamb 

un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. 

 

Combina accionsd’orientació, de tutorització i de seguimentindividualitzat, formació i 

adquisiciód’experiènciaprofessional en empreses, facilita la sevainserció laboral i fomenta el 

seuretorn al sistema educatiu. 

 

En el momentd’incorporar-se en el programa, elsparticipantshaurand’estarinscrits en el 

Registre d’Informació de Garantia Juvenil i no haurand’estarocupades ni estar participant en 

capactivitatd’educació ni de formació. 

 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html 

 

Les persones interessades també es poden inscriure a l’Oficina Jove del BaixPenedès (c/ 

ÀngelGuimerà, 17) del Vendrell. 

 

Mòdulsformatius 

 

Activitatsauxiliars de comerç (250 h) 

Activitats auxiliar de magatzem (190 h) 

Iniciació a la cuina (290 h) 

Iniciació a tasques bàsiques de restaurant i bar (230 h) 



Operari industrial i logística (240 h) 

Administració i atenció al client (260 h) 

Tots el cursos tenen 40 hores de pràctiques en empreses 

El programa Joves per l’Ocupacióofereix al teixit empresarial del territori la possibilitat de 

col.laborar al projecte i disposard’alumnes/treballadorsformats i qualificatsmitjançant: 

 

CONTRACTACIÓ LABORALambajutseconòmics a les empreses per fomentar 

l’ocupaciód’aquestcol.lectiu. 

 

CONVENI DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA 

 

Durada limitada màxim a un mes i jornada màxima 4 hores/dia. 

 

• L’empresahaurà de designar un/a tutor/a que mantindrà contacte periòdicamb la tutora del 

programa JOVES PER L’OCUPACIÓ. 

 

• L’acords’instrumentaràmitjançant un conveni de col.laboració entre l’Ajuntament del 

Vendrell i l’empresa que inclourà la identificació de les parts, el contingut, la jornada, l’horari, 

aixícom la identificaciódelstutors/res de l’entitat i l’empresa que en faran el seguiment. 

 

• Podranincloure (optatiu, no obligatori) compromís de contractació posterior per part de 

l’empresa. 

 

CONTRACTACIÓ LABORAL 

 

L’experiènciaprofessional a l’empresa es podràrealitzarmitjançantqualsevolmodalitat 

contractual. Però no seran subvencionables contractes d’interinitat, de relleu i de 

substitucióamb reserva del lloc de treball. 

 

• Contractes de durada mínima de 6 mesos. 

 

• La jornada laboral pot ser a tempscomplert o a temps parcial no inferior al 50 % de la jornada 

ordinària. 

 

• No pot superar les 40 horessetmanals ni les 8 diàries, excepte que el convenid’aplicació o 

l’acord entre empresa i treballadorsestableixin una distribució irregular de la jornada. 

 

• En elsmenorsd’edat, la jornada diària no pot superar, en cap cas, les 8 horesdiàries i tampoc 

poden realitzartreballsnocturns ni perillosos. 

 

• El Serveid’Ocupació de Catalunya subvencionarà les despesessalarials de l’empresaderivades 



de la contractaciódurant un màxim de 6 mesos, amb una quantiaequivalent al 

salarimíniminterprofessional per jornada completa o la part proporcional en funció de la 

jornada parcial prevista, amb un màxim de 6 mesos. S’inclourà la part proporcional de les 

pagues extraordinàriespelperíode subvencionable. 

 

• Aquestasubvencióés compatible ambelsincentiusfiscals i les bonificacions en les quotes de la 

Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitatscontractuals. 

 

• Facilitatsambelstràmits: des de L’EINA Serveid’Ocupacióusajudarem a fertotselstràmitsamb 

el SOC per obtenir la subvenció. 

 

• Al finalitzar el període de 6 mesos, l’empresaemetrà per alsjoves un certificatonconstarà el 

nivell de formaciópràctica adquirida en aquestperíode. 

 

 

REQUISITS DE LES EMPRESES CONTRACTANTS 

 

• Han d’estar, preferentment, ubicades a l’àmbit territorial. 

 

• No poden haverrealitzatcapacomiadamentimprocedent o nul per òrgan judicial en elsdarrers 

3 mesos. 

• Es comprometen a destinar una persona preparada per fer les funcions de tutorització del 

jove. 

 

• Es comprometen a adequar el lloc de treball a l’itinerariprofessional del jove. 

 

 

Dirigit a joves entre 16 i 25 anys, en situaciód’atur, sensetítold’Educació Secundaria Obligatòria 

i inscrits al Registre d’Informació de la Garantia Juvenil. 

AquestprojecteestàsubvencionatpelServeiPúblicd’Ocupació de Catalunya, el 

Ministerid’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa 

d’Ocupació Juvenil, d’acordamb el Programa "Joves per l’ocupació", regulat per l’Ordre 

EMO/251/2014, modificada per l’Ordre EMO/254/2015.  

 

  

  

  

   

   

 

 


