AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)

FITXA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ AL MUNICIPI D’ASCÓ:
Què tracta aquesta subvenció?
Aquesta subvenció té com a finalitat fomentar la creació d’ocupació al municipi d’Ascó, apostant per l’impuls de
mesures dirigides a incentivar i reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació, atès que el municipi encara pateix una
taxa d’atur considerable en relació a la comarca de la Ribera d’Ebre.
A qui va destinada aquesta subvenció?
Aquesta subvenció va destinada a persones físiques (autònoms/es) o microempreses que realitzin una contractació
indefinida per persones en situació d’atur i que la justifiquin per un termini de 3 anys i que compleixin els requisits
marcats a les bases.
Quines actuacions son subvencionables?
La contractació de persones en situació d’atur que:
‐
Estiguin empadronades a Ascó durant, com a mínim un any
‐
Estiguin inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades
‐
Estiguin a l’atur abans de la data de la contractació
‐
No estiguin cotitzant a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS
Quins documents s’han de presentar?
‐
Sol∙licitud específica
‐
DNI o CIF de l’empresa, escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites al Registre
Mercantil
‐
Alta censal d’inici d’activitat (model 036 o 037)
‐
DNI o NIE de la persona contractada
‐
Contracte de treball registrat a l’OTG on consti la durada del mateix
‐
Alta a la Seguretat Social de la persona contractada
‐
Certificat de demandant d’ocupació no ocupat (DONO) de la persona contractada
Quin és l’import de la subvenció?
La quantia de la subvenció serà de 3.900 € per treballador/a contractat/da a jornada complerta en els termes
determinats a les condicions i requisits de les bases.
La subvenció es pot satisfer en una sola vegada, per l’import total de 3.900 € o de forma anual, a raó de 1.300 €
durant el termini de 3 anys prèvia justificació de les condicions objecte de la subvenció.
Com i on es pot presentar?
Personalment a:
Unitat d’Ajuts i Subvencions de l’Ajuntament d’Ascó
C. Hospital, 4
43791 Ascó (Tarragona)
Quins departaments intervenen?
‐
Unitat d’Ajuts i Subvencions

‐

Secretaria

Quin és el termini de sol∙licitud?
Fins el 31 de desembre de l’any en curs.

