
 

 

VA-33-15 

Jornada sobre Ajuts a la Contractació 
 

Actualment, a part dels ajuts i bonificacions del Servicio Público de Empleo Estatal als que poden 

accedir les empreses per la contractació de persones de determinats col·lectius, existeixen altres línies 

molt interessants per promoure la contractació que són, en molts casos, poc conegudes. 

 

Així, amb l’objectiu de presentar el marc actual dels diferents ajuts i bonificacions per la contractació 

dels que poden gaudir les empreses, des del Club de Responsables de Recursos Humans d’AEBALL / UPMBALL 

hem organitzat una jornada informativa. 

 

A la jornada es presentaran també els projectes adreçats al foment de l’ocupació de diferents col·lectius en els 

que s’està col·laborant i que ofereixen condicions avantatjoses per a les empreses que hi participen.  
 

Concretament, es presentarà el Projecte “JOVES E3 - Emancipació, Empresa i Entitat”, que AEBALL i El Llindar 
están desenvolupant per segon any consecutiu amb la col·laboració de la Fundació "La Caixa" adreçat a millorar 
l'ocupabilitat i la inserció sociolaboral de joves d’entre 18 a 30 anys. 

 

Jornada sobre Ajuts a la Contractació 

DATA: 22 d’octubre de 2015     
HORARI: De 9:30 a 11:00 h. 

PROGRAMA: 
9:30 h.   Benvinguda i inici de la sessió 
9:40 h.   Ajuts a la contractació 

- Ajuts i bonificacions del Servicio Público de Empleo Estatal. 
- Altres ajuts a la contractació d’àmbit local. 

10:00 h.  Presentació de programes subvencionats pel foment de l’ocupació. 
10:25 h.  Presentació del Projecte “JOVES E3 - Emancipació, Empresa i Entitat” 
10:45 h.  Precs i Preguntes 
 
PONENTS: 
Carlos Molina, director de  BREAKEVEN ASSESSORS, S.L., experts en outsourcing de serveis legals per a les 
empreses: comptabilitat, fiscalitat, laboral i servei jurídics.  
Miguel Moncayo,  tècnic en Inserció sociolaboral de la FUNDACIÓ EL LLINDAR,  especialitzat en col·lectius amb 
dificultats d’accés al mercat laboral.  
 
LLOC:  Hesperia Tower Hotel - Gran Via 144, 08907 L’Hospitalet de Llobregat - Veure mapa 
 
INSCRIPCIÓ: GRATUITA per a socis. Imprescindible per a l’assistència l’enviament de la  BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
abans del 20/10/2015. Places limitades. 

Amb la col·laboració de: 

 

L’Hospitalet,octubre 2015 

https://www.google.es/maps/place/Hotel+Hesperia+Tower,+08907+L'Hospitalet+de+Llobregat,+Barcelona/@41.346111,2.108333,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x12a498d43192a781:0xbc78f6a245d30bb7!2sHotel+Hesperia+Tower,+08907+L'Hospitalet+de+Llobregat,+Barcelona!3b1!3m1!1s0x12a498d43192a781:0xbc78f6a245d30bb7
http://aeball.net/jornadas_inscripcion.asp?id=183

