
EXTRACTO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A EMPRESAS PARA A  CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES/AS DESEMPREGADOS/AS  POR CONTA ALLEA  

CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2016

OBXECTO DAS AXUDAS

Contratación e mantemento do emprego por conta allea 

De persoas empadroadas no municipio, con antigüidade mínima dun ano no padrón no momento de iniciarse a contratación 

Contratos a tempo completo,  cunha duración mínima de seis meses formalizados entre o 1 de xaneiro e 1  de novembro de 2016

CONTRATACIÓNS 
SUBVENCIONABLES

 Contratación Indefinida.
 Conversión de contrato temporal/duración determinada en indefinido.
 Contratación Temporal/duración determinada.

BENEFICIARIOS
Persoas físicas ou xurídicas de carácter privado radicadas na comarca do Salnés e Ullán, para prestar servicios nas mesmas.

Que formalicen contratos con traballadores e traballadoras por conta allea, empadroados no municipio de Vilagarcía de Arousa

BASES REGULADORAS Publicaranse conxuntamente coa convocatoria no BOPPO de Pontevedra

IMPORTE TOTAL DAS AXUDAS O importe total da convocatoria de axudas é de 40.000 Euros

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS 
AXUDAS

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 20/11/2016 ou ata esgotar o orzamento, e se contará a partir o día seguinte á data da súa 

publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

PUBLICIDADE DA CONVOCATORIA 

A presente convocatoria coas bases reguladoras da concesión das axudas para o ano 2016 do Programa de axudas á contratación de 

traballadores por conta allea do  Concello de Vilagarcía de Arousa 2016 publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, na páxina 

web www.vilagarcia.es e no Taboleiro de Edictos

SOLICITUDE 
A convocatoria e os seus modelos normalizados para a presentación de solicitudes, facilitaranse na páxina web www.vilagarcia.es, e nas 

dependencias de información do Concello de Vilagarcía de Arousa.

CONTÍA DA SUBVENCIÓN
A subvención  proposta será a  que corresponda en aplicación das  variables de puntuación establecidas nas bases, podendo acadar unha 

contía máxima de 3.000 Euros

http://www.vilagarcia.es/

