AJUTS

AJUTS ALS NOUS

A LA CONTRACTACIÓ

DE PERSONES

DEL MUNICIPI

DE VILA-SECA

EMPRENEDORS

I A L’AFAVORIMENT

DE LA CREACIÓ I ESTABLIMENT

DE NOVES EMPRESES

AL MUNICIPI DE

VILA-SECA

L’Ajuntament de Vila-seca impulsa un sistema d’ajuts per tal d’incentivar la
creació de llocs de treball al municipi.
L’ajut consisteix en una aportació econòmica a les empreses que contractin
nous treballadors/res, en podran ser beneﬁciaris els autònoms i les empreses ja existents i de nova creació que contractin persones mitjançant la Borsa
de Treball de l’Ajuntament de Vila-seca.
Les quanties dels ajuts són les següents i s’atorgaran en els següents casos:
3.000€ per cada persona aturada i empadronada al municipi de Vila-seca
que hagi participat en un Pla d'Ocupació Municipal de l’Ajuntament de
Vila-seca en els darrers tres anys, persones que portin més de 12 mesos
seguits a l’atur (aturats de llarga durada) i/o persones que hagin realitzat
amb èxit un o més cursos professionalitzadors en els darrers dos anys, d’una
durada no inferior a 80h i que ho acreditin de manera documental, amb un
contracte mínim de 6 mesos i una jornada mínima del 75%.
• 2.000€ per cada persona contractada amb un contracte mínim de 12 mesos
i una jornada mínima del 75%, o contracte ﬁx o ﬁx discontinu amb una
jornada mínima del 75%. En cas de contracte ﬁx discontinu la durada de l’alta
anual ha de ser de sis mesos o superior de manera ininterrompuda.
• 4.000€ per cada persona contractada major de 45 anys amb un contracte
mínim de 12 mesos i una jornada mínima del 75%.
• 6.000€ per cada persona contractada major de 45 anys amb un contracte ﬁx
i una jornada mínima del 75%.
• 2.000€ per cada transformació d’un contracte temporal en ﬁx o ﬁx discontinu, amb una durada no inferior a 6 mesos pels contractes ﬁxos discontinus i
una jornada mínima del 75%, de persones que hagin estat contractades
durant l’any 2018 mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació.
Les persones contractades no poden haver treballat per a la mateixa empresa durant l’any anterior, amb excepció de les persones que hagin estat
contractades durant l’any 2018 mitjançant el programa Impuls a
l’Ocupació de l’any anterior i siguin objecte de transformació a treballadors ﬁxos o ﬁxos discontinus.
Termini de presentació de sol·licituds de concessió de subvenció per a l’any
2019: de l’1 de gener de 2019 al 30 de setembre de 2019. Les contractacions subjectes a percebre l’ajut s’han de fer efectives dins d’aquests
terminis.

L’Ajuntament de Vila seca estableix un sistema d’incentius a la promoció
de l’emprenedoria i a l’afavoriment de la creació i establiment de noves
empreses al municipi. Aquests ajuts tenen com a objectiu l’impuls i el foment
per a la creació de noves empreses i llocs de treball.
L’ajut consisteix en una aportació econòmica destinada a donar suport i
contribuir a l’èxit de les iniciatives empresarials.
La quantia de l’ajut és de 2.000 € i s’atorgarà en els següents casos:
• Persones físiques empadronades al municipi amb un període mínim d’un
any d’antiguitat que iniciïn una activitat laboral amb domicili social i
centre de treball a Vila-seca.
• Persones jurídiques de nova creació que instal·lin una activitat amb
domicili social a Vila-seca i que el seu o seus titulars estiguin empadronats
a Vila-seca amb un mínim d’un any d’antiguitat.
• Persones físiques no empadronades al municipi que instal·lin una nova
activitat o delegació a Vila-seca i que contractin un treballador que
provingui de la Borsa de Treball Municipal per un període mínim de tres
mesos i una jornada mínima del 75 %.
• Persones jurídiques que el seu o seus titulars no estiguin empadronats
a Vila-seca i que instal·lin una nova activitat o delegació a Vila-seca i que
contractin un treballador de la Borsa de Treball Municipal per un període
mínim de tres mesos i una jornada mínima del 75%.
La durada de l’activitat de l’empresa haurà de ser com a mínim d’un any i la
data límit per justiﬁcar la creació d’empresa i sol·licitar el pagament de l’ajut
serà de 60 dies naturals immediatament posteriors a la ﬁ dels 12 mesos de la
creació de l’empresa.
Termini de presentació de sol·licituds de concessió de subvencions per a
l’any 2019: de l’1 de gener de 2019 al 30 de setembre de 2019. Les persones
físiques han de justiﬁcar l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social i
l’alta d’activitat entre l’1 d’octubre de 2018 i 30 de setembre de 2019.
Les persones jurídiques han de justiﬁcar l’alta de llicència d’activitats o
comunicació d’inici de l’activitat entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de
setembre de 2019. En cas de no disposar de llicència d’activitat municipal
s’haurà d’acreditar el document d’alta al Cens Fiscal.
Com a màxim es podran presentar justiﬁcants i sol·licituds de pagament ﬁns
al 30.11.2020.

Les persones interessades han de recollir la
sol·licitud al:
Centre Municipal de Formació i Ocupació
“Antic Hospital”

C. de l’Hospital, núm. 1, 43480 Vila-seca
Tel. 977 39 43 25 - Fax 977 39 43 27
C/e: soce@vila-seca.cat
www.soce.cat
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