
 
PROGRAMA TREBALL i FORMACIÓ LÍNIA JOVES 2020 

Expedient SOC051/20/000066 
Projecte de Rehabilitació de les zones verdes i entorns naturals, realitzat per 5 joves 

entre 17 i 21 anys amb condició de tutelats i extutelats per l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,  per mitjà d'accions d'experiència laboral i accions de formació 

transversal 
Aquestes actuacions són subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuades 
d’acord amb les condicions establertes al programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/
1548/2020, d’23 de juny, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per 
l’Ordre TSF/115/2019 de 7 de juny i TSF/20/2020, de 25 de febrer”. Aquest contracte pot ser cofinançat 
pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, 
sempre que l’Ordre de Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i 
Economia Social per a l’any 2020 ho permeti”. 

PROGRAMA TREBALL i FORMACIÓ LÍNIA COVID 2020 
Expedient SOC053/20/000097 

Projecte de Prevenció de la propagació del COVID19 a la comarca de l’Anoia, realitzat per 
14 persones que s’han quedat sense feina amb motiu de la crisi de la COVID-19 i per 
aquelles que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions 
d'experiència laboral i accions de formació transversal. 
Aquestes actuacions són subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuades 
d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/
1419/2020, de 16 de juny i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per 
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer. Aquestes actuacions 
poden ser cofinançades pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de 
Catalunya 2014-2020. 

PROGRAMA TREBALL i FORMACIÓ LÍNIA DONA i ACCIÓ COOR 2020 
Expedient SOC039/20/000074 

Projecte de Rehabilitació i Conservació de zones verdes i entorns naturals a la comarca 
de l’Anoia, realitzat per 5 dones en situació d’atur. Subvenció destinada a dur a terme 
projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que 
tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions d'experiència laboral i 
accions de formació, i accions de coordinació i suport en el marc del Programa Treball i 
Formació.  
Aquestes actuacions són subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuades 
d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la RESOLUCIÓ TSF/
2831/2020, de 30 d'octubre i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per 
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer. Aquests contractes poden 
ser cofinançats pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 
2014- 2020.

   
   


