TREBALL I FORMACIÓ 2021 – Contractació temporal amb accions de formació per a
persones en situació de desocupació de llarga durada, preferentment més grans de 45
anys, i dones en situació d’atur, víctimes de violència masclista

En el marc del programa TREBALL I FORMACIÓ, la Paeria de Balaguer duu a terme els
següents projectes:
Línia Més Grans de 45 anys:
- Treballs de reparació i manteniment d’espais públics urbans i renovació de la xarxa
d’aigua potable i d’enllumenat ...
Línia Dona:
- Treballs d’Acompanyament a la gent gran i promoció d’una bona convivència i
civisme, com Agent d’Atenció Ciutadana.
- Treballs de digitalització de documentació i d’auxiliar administrativa.
Tècnica d’Acompanyament:
- Donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució del
programa de 12 mesos, a fi de facilitar-los-hi una millor adaptació al lloc de treball,
reforç competencial així com també fer les accions pertinents per a l’execució de les
accions formatives que les persones contractades per la subvenció desenvoluparan.

ADREÇAT A:
•
Línia MG45: Persones de 45 anys o mes que estiguin en situació d'atur inscrites com
a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
•
Línia DONA: Dones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades (DONO), que es trobin en una de les situacions següents:
a) Dones víctimes de violència masclista.
Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals
b) Dones que estiguin a l’atur com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data
de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació, no perceptores de prestació per
desocupació o subsidi ni d’ajuts.
Tindran caràcter preferent les dones monoparentals i les dones que no tinguin la cotització
suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de
jubilació.
En ambdós apartats, el fet de ser mare monoparental es pot acreditar mitjançant la
presentació del carnet de família monoparental.
La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de
jubilació ha de ser acreditat per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la
subvenció mitjançant un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social
(TGSS).

ACTUACIONS DEL PROGRAMA:
Contractació laboral
Formació

DURADA:
Febrer 2022– Febrer 2023.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Inscripcions a través del Servei d’Ocupació Públic de Catalunya.
Més informació:
CEI Balaguer
C/ St Pere, 1-19 Balaguer (Lleida)
Tel. 973/445884.
Persona de contacte: Marina Perejuan
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público
de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Economía Social i el Fons Social Europeu
de la Unió Europea en el marc del Programa TREBALL I FORMACIÓ, regulat per l’Ordre
TSF/176/2021, de 9 de setembre, i segons la RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre”.

