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Subvencions per a empreses destinades a contractar joves
menors de 30 anys i persones més grans de 45 anys

PLA DE XOC 2016
Requisits
Les persones contractades han d’estar empadronades a Granollers amb una antiguitat mínima
de sis mesos anteriors a la data de contractació,
i inscrites abans de la data d’inici del contracte a
l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació.
L’empresa selecciona lliurement la persona que
contracta.
Només es poden presentar les empreses ubicades a Granollers, les Franqueses del Vallès,
Canovelles, la Roca del Vallès, Vilanova del Vallès,
Montmeló, Montornès del Vallès, Lliçà de Vall,
Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès.
Característiques de la subvenció
L’import de la subvenció és de fins a 5.241 euros,
per una contractació laboral que hagi estat signada
entre el 30 octubre de 2015 i abans de la data de
finalització d’aquesta convocatòria de subvenció.

HORARI D’ESTIU A L’OFICINA
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)
De l’1 de juliol al 15 de setembre, ambdós inclosos,
l’OAC atén al públic amb horari especial.

S’atorga a l’empresa per a contractacions laborals
continuades de 12 mesos.
Es subvencionarà un màxim de dues contractacions per empresa.
S’ha de justificar una vegada transcorreguts els 12
primers mesos del contracte.
Es paga en un únic pagament, una vegada aprovada la justificació, de la contractació de 12 mesos
consecutius, que ha de presentar l’empresa (nòmines pagades i Seguretat Social pagada).
On sol·licitar-ho
Consulteu la totalitat dels requisits a les bases
d’aquesta convocatòria de subvenció, a https://
seuelectronica.granollers.cat.
Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7), fins al 31
d’octubre de 2016.

HORARI DE LES DEIXALLERIES
DE GRANOLLERS
Mes d’agost

De dilluns a dijous, de 8.30 a 15 hores,
i divendres, de 8.30 a 14 hores.

DEIXALLERIA GRANOLLERS NORD
Camí del Cementiri, s/n
Dimarts: de 14 h a 19 h
De dimecres a diumenge: de 9 h a 14 h

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Granollers
Carrer de Sant Josep, número 7
Tel. 010 o 93 842 66 10

DEIXALLERIA GRANOLLERS SUD
C. Palautordera
Tancada tot el mes d’agost

Autocar del Banc de Sang i Teixits
Dimarts 5 de juliol
De 17 a 21 h. Plaça de Can Trullàs

Amb una vegada no n’hi
ha prou. Vine a donar sang
10

De 9.30 a 13.30 h, Jutjats de Granollers (c. J. Umbert, 124)
en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats

La donació de sang, un acte solidari

