PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER JOVES

“Actuacions ocupacionals per afavorir inserció laboral de les persones joves i atendre les
necessitats de les empreses.”

QUÈ ES?
“Fem Ocupació per a Joves” (FOJ) és un programa innovador creat per la comunitat autònoma de
Catalunya. Aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant la
Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.
OBJECTIUS:
L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur
i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació
necessària per ocupar un determinat lloc de treball. Aquesta política s’adreça a persones joves que disposen
del títol d’ Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig. També a
aquells joves que, malgrat no disposar d’alguna d’aquestes titulacions, disposen de la corresponent
equivalència a efectes laborals o acadèmics.
EL CONTRACTE:
La persona jove haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos mitjançant qualsevol
modalitat contractual que, d’acord amb la normativa laboral vigent, s’ajusti a les condicions del programa.
LA JORNADA LABORAL:
Podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària. El contracte
haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza simultàniament al contracte per poder
combinar aquesta amb el temps de treball efectiu. La jornada ordinària de treball no podrà de ser superior
a les 40 hores setmanals ni superior a les 8 hores diàries, llevat que, en aquest cas, el conveni d’aplicació o
l’acord entre l’empresa i els representants dels treballadors estableixin una distribució irregular d’aquesta
jornada. En qualsevol cas, s’hauran de respectar els descansos diaris i setmanals previstos a la normativa
laboral vigent.
LA FORMACIÓ:
La formació ha de tenir una durada mínima de 90 hrs i un màxim de 150 hrs.
Excepcionalment, es podrán realizar mes de 150 hrs per a l’ obtención d’ un CP o una acreditació d’ un modul
complert. La impartició de la formació en cap cas podrá ser superior a 6 hores diàries.
La Formació es podrà realizar total o parcialment abans del contracte o de manera simultànea, d’ acord amb
les necessitats de les empreses. Si es realitza amb anterioritat al contracte, caldrà que l’ entitat contractant
subscrigui amb l’ entitat promotora, associada o vinculada el Compromís formal de contractació.
El SOC expedirà un diploma de la formación realitzada a les persones joves que hagin assistit com a mínim
al 75% de les sessions de l’acció formativa i siguin considerats “aptes”.

EL SALARI: Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que
estableixi el conveni de sector o d’empresa o, en absència de conveni, la retribució salarial legalment
establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona
jove contractada sigui superior a la subvenció atorgada, l’empresa contractant li abonarà la diferència.
LA SUBVENCIÓ: correspondrà a la quantia equivalent al salari mínim interprofessional vigent l’any en que
es publica la convocatòria. Aquesta quantia és per jornada completa, així que, donat que es tracta d’un
contracte a jornada parcial, se subvencionarà la part proporcional. La subvenció que atorga el SOC és per 6
mesos.
EL CERTIFICAT: Finalitzat el període de sis mesos, l’entitat contractant haurà d’emetre un certificat on es
faci constar el nivell de formació pràctica adquirida. Aquest document s’haurà de lliurar a la persona jove
contractada i a l’entitat que la tutela.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb el Programa
“Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la Resolució TSF/2937/2017,
de 14 de desembre, , per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions
del Programa "Fem Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per
a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves”.

