Preguntes més freqüents – Empreses
Preguntes i respostes derivades de la situació actual originada pel Covid-19
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1. Sóc una empresa i necessito personal, com ho he de fer per posar una
oferta de feina?
La Borsa de Treball continua amb la seva activitat regular.
Pots contactar amb nosaltres:
 omplint el formulari de la web
 o enviant-nos un correu electrònic a bt@ajmataro.cat
Et respondrem el més aviat possible.

2. Vull contractar una persona, existeix alguna ajuda/subvenció ara mateix?
Actualment existeix una subvenció per contractació de majors de 30 anys,
vinculada al programa 30 plus.
Pots consultar informació del programa 30 plus a la web d'ocupació
o enviar-nos un correu electrònic a: 30plus@ajmataro.cat

3. Per la situació actual provocada pel Covid-19 necessito regular la situació
laboral de la meva plantilla. On em puc informar per fer-ho?
La Generalitat de Catalunya ha habilitat un espai de consultes/informació sobre els
Expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO).

4. Com puc accedir als tràmits per a presentar un ERTO o fer acomiadament
col·lectiu? (també per a cooperatives)
Si la teva empresa està afectada pel Covid-19, pots consultar els tràmits que posa a
disposició la Generalitat de Catalunya al següent enllaç:
Procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció
de jornada (arts. 47 i 51 ET)

5. Com puc contactar amb el Servicio Estatal de Promoción del Empleo
(SEPE)?
El SEPE té un telèfon gratuït de contacte per a les empreses i persones autònomes,
que és el 900 81 24 01.
També ofereix atenció de manera virtual accedint a:
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
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