Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme
i Economia Social

CONVOCATÒRIA: REFERÈNCIA: 003 TREBALL I FORMACIÓ (JGL
23.10.2019)
13 de novembre de 2019

1. Segons la RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, d'1 d'agost, de Treball i Formació,
la durada de les accions de formació d’ Acció de formació transversal és:
a. mínima de 30 hores i màxima de 80 hores
b. mínima de 40 hores i màxima de 80 hores
c. mínima de 50 hores i màxima de 80 hores
d. mínima de 60 hores i màxima de 80 hores
2. Segons la RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, d'1 d'agost, de Treball i Formació
per aquesta convocatòria i concretament la LInia PANP, s'entén per
persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada es persones
inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants
d'ocupació no ocupades (DONO):
a. com a mínim 3 mesos, durant els 12 mesos anteriors a la data de la
presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
b. com a mínim 6 mesos, durant els 12 mesos anteriors a la data de la
presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
c. com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la
presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
d. com a mínim 9 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la
presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
3.

Segons la RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, d'1 d'agost, de Treball i Formació,
per a les línies PANP, PRGC i DONA tindran caràcter preferent, sigui en
les contractacions de 12 mesos o en la resta de 6 mesos:
a. les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui
la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.
b. les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de
discapacitat igual o superior al 33%
c. les persones majors de 50 anys que no tinguin la cotització suficient
perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat
ordinària de jubilació.
d. Cap de les anteriors és correcte

4. Segons la Guia de prescripcions tècniques de Treball i Formació, referent a
les accions de formació, s’han de portar a terme les següents accions:
a. Subscriure una pòlissa d’assegurança d’accident prèviament a l’inici de
l’acció de formació.
b. Sol·licitar l’autorització d’inici de l’acció de formació en el termini
aproximat de 15 dies abans de l’inici de l’acció de formació.
c. Tenir actualitzades les dades de les accions de formació a l’aplicació
GIA
d. Totes son correctes
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5. Segons l’annex 4 de la RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, d'1 d'agost, de Treball i
Formació els ajuntaments podran ser entitats beneficiaries de les línies:
a. Línia PANP, Línia DONA i Línia ACOL
b. Línia PANP, Línia PRGC i Línia DONA
c. Línia PRGC, Línia DONA i Línia ACOL
d. Línia PRGC, Línia PANP i Línia ACOL
6. Segons la Guia de Prescripcions tècniques la documentació referent a l’acció
de formació que no s’ha de presentar en la fase d’execució del programa es:
a. Existència de la pòlissa d’assegurança
b. Fitxa d’expert signada i acreditacions de la titulació, experiència laboral i
competència de la persona docent
c. Acta d’avaluació de l’acció de formació
d. En el supòsit de subcontractació de les accions de formació, s’ha
de presentar la factura corresponent abonada per l’entitat, on hi
consti la referència de l’acció, el nombre d’hores i el nombre de
persones que hagin participat
7. Les actuacions subvencionables previstes segons
RESOLUCIÓ
TSF/2232/2019, d'1 d'agost, de Treball i Formació s'hauran d'iniciar:
a. Per a les línies PANP, PRGC i DONA, es considera iniciada la línia amb
la formalització de tots els contractes subvencionats com a màxim el 31
de gener de 2019, aquest inclòs.
b. Per a les línies PANP, PRGC i DONA, es considera iniciada la línia
amb la formalització de tots els contractes subvencionats com a
màxim el 31 de desembre de 2019, aquest inclòs.
c. Per a les línies PANP, PRGC i DONA, es considera iniciada la línia amb
la formalització d’un contracte subvencionat com a màxim el 30 de
desembre de 2019, aquest inclòs.
d. Per a les línies PANP, PRGC i DONA, es considera iniciada la línia amb
la formalització d’un contracte subvencionat com a màxim el 31 de
desembre de 2019, aquest inclòs.
8. Segons l’annex 4 de la RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, d'1 d'agost, de Treball i
Formació, no correspon a les Accions de formació de caràcter transversal:
a. Cultura, participació i civisme digital (ACTIC/C1). Nivell bàsic
b. Igualtat i no discriminació en l'entorn laboral
c. Sensibilització Ambiental i gestió de residus
d. Treball en equip

9. Quin sector econòmic creus que dóna ocupació a més persones, amb
dades referides a l’any 2018?
a.
b.
c.
d.

Agricultura
Indústria
Serveis
Mineria
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10. Segons la Llei orgànica 3/2007 , de 22 de març per a impulsar l'adopció
voluntària de plans d'igualtat, s'establiran mesures de foment, especialment
dirigides a les petites i les mitjanes empreses, que inclouran el suport tècnic
necessari. Aquestes mesures de foment seran establertes per:
a.
b.
c.
d.

Les Administracions Públiques
El Govern
El Ministeri de Treball i Assumptes Socials
El Congrés

Preguntes de reserva
A. Segons Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, respecte a la Línia PRGC: En el
supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi suficients
persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc
de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideraran:
a. persones destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin
sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis
mesos anteriors a la publicació d'aquesta resolució.
b. persones destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la
prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors
a la publicació de l’oferta.
c. No persones destinatàries d’aquesta línia aquelles que hagin sol·licitat
la prestació de la renda garantida
d. Totes les anteriors son incorrectes
B. Segons la guia de prescripcions tècniques el document en format PDF que
genera l’aplicatiu GIA quan l’entitat beneficiària introdueix en el mateix les
primeres dades relatives a les accions de formació a realitzar i que és necessari
per tal de poder autoritzar les accions de formació que s’impartiran, és:
a. Fitxa DL1
b. Fitxa Proposta d’accions de formació
c. Fitxa CTR
d. Fitxa DLLD
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