Concellos

O PEL, Plan de emprego local
2016-2019 é unha aposta da
Deputación da Coruña polo
emprego público e privado. É un
esforzo de todos e todas, no que
investimos 30 millóns de euros
para estimular o mercado laboral
na provincia.

Apoiamos os concellos e as
empresas da provincia para
a contratación de persoas
desempregadas, obxectivo
final do PEL.
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Axudamos as persoas emprendedoras na posta en marcha da súa
idea de negocio, fomentamos o
crecemento sostible e innovador
da nosa provincia

√-Inicio

Dirixido a...
√ Concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes para
axudas a contratación de persoas desempregadas para prestación de
servizos locais imprescindibles.

Obxectivos...
√ Apoiar aos concellos rurais na xeración de emprego .
√ Mellorar na prestación de servizos municipais á cidadanía.

Dirixido a / Obxetivos / Consiste en / Financiación

√-Inicio

Consiste en...
√ Fomentar o emprego nos concellos, mediante a contratación de persoas
desempregadas en risco de exclusión laboral, para a prestación dos servizos mínimos municipais e a execución de pequenas obras de reparación e
mantemento:
√ Serán os propios concellos os que contraten ás persoas traballadoras, que
obrigatoriamente deberán estar en situación de desemprego na data de
inicio do proceso selectivo e encontrarse en algunha das seguintes situacións de exclusión laboral:
Mulleres, maiores de 45 anos, parados de longa duración, persoas con
discapacidade, persoas en situación de drogodependencia, persoas
que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego, personas con fogar
monoparental, sen fogar, con dificultades para adaptación polo idioma,
e vítimas de violencia de xénero.

Financiación para...
√ Custos salariais e de seguridade social.
√ Indemnizacións por fin de contrato.
√ Formación en materia de prevención de riscos laborais

bases da convocatoria e máis información na web

https://emprego.dacoruna.gal/
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