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Des del Centre de Recursos per l’Ocupació La Solana de l’Ajuntament de Tàrrega
posem a disposició de la ciutadania un document per resoldre dubtes davant la
situació actual de la pandèmia del Covid 19.
La documentació i informació s’ha extret de pàgines oficials (Generalitat de Catalunya,
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Servicio Público de Empleo Estatal). Cal dir
però, que la situació és molt canviant i que hi ha aspectes normatius i de regulació que
sobrepassen la nostra competència. En la mesura del possible, s’anirà actualitzant la
informació.
En aquest document, trobareu resposta a preguntes freqüents, dubtes i situacions que
es poden trobar les persones en recerca d’ocupació.
Per resoldre o ampliar la informació podeu contactar amb l’equip del centre la Solana:






Centre la Solana
Programa 30 Plus
Aula Mentor
Orientació i Treball

centreformacio@tarrega.cat
30plus@tarrega.cat
tarrega@aulamentor.es
treball@tarrega.cat
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Hi ha alguna borsa de treball per a l'emergència COVID 19
Sí, s’han obert unes borses de treball del SOC que només es mantindran actives mentre
duri la situació d’emergència del COVID19. Les persones que s’inscriguin en les ofertes
passaran a formar-ne part i serviran per cobrir les vacants.
Cal tenir en compte que, el SOC podrà proporcionar les dades que incorporeu i les que
figurin en el vostre currículum de Feina Activa a les empreses públiques o privades que
s’adrecin al SOC per sol·licitar persones per cobrir les seves vacants. Per aquest motiu,
serà l’empresa la que directament us contactarà per indicar les condicions del lloc de treball,
relatives al sou, la jornada, la durada de contracte, etc.

Borses de treball de personal sanitari i assistencial
Borsa de personal sanitari
Borsa de personal no sanitari ni assistencial
Borsa de personal de tractament dels centres penitenciaris i educatius
A banda, tots els sector considerats essencials estan tenint necessitats de mà d’obra de
manera puntual: industria alimentària, supermercats i comerços d’alimentació, logística i
transport, neteja i desinfecció.
Per dubtes i ampliació d’informació, podeu contactar amb el Centre La Solana a través del
correu electrònic treball@tarrega.cat i centreformacio@tarrega.cat.

Què he de fer si estic interessat en treballar a la recollida de la fruita?
Us heu d’inscriure’t a les Borses de treball de la campanya de la fruita. Passareu a formar
part de les borses de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) que serviran
per cobrir les contractacions de la campanya de recollida de la fruita d’enguany. Aquestes
borses es mantindran actives mentre sigui necessària la contractació de personal per a la
campanya agrària del 2020.
Es permetrà al sector agrari contractar aturats de municipis propers als camps i que
aquestes persones puguin seguir cobrant la prestació d'atur o renda o subsidis agraris.
s'exclou els treballadors afectats per ERTO o autònoms que rebin la prestació per
cessament d'activitat per la crisi derivada de la covid-19.
A més, l'Estat facilitarà que joves migrants d'entre 18 i 21 anys obtinguin permisos de treball
per incorporar-se a la campanya de recollida de collites. A banda, es prorrogarà el permís
de treball al camp a aquelles persones migrants que estiguin en situació regular i que els
venci abans del 30 de juny.

Campanya agrària 2020 - UP
Campanya agrària 2020 - AFRUCAT
Campanya agrària 2020 - FeinaActiva
Per dubtes i ampliació d’informació, podeu contactar amb el Centre La Solana a traves del
correu electrònic treball@tarrega.cat i centreformacio@tarrega.cat.
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Com puc rebre el Butlletí de la Xarxa d’Ocupació Local de l’Urgell?
El Butlletí de la Xarxa d’Ocupació Local de l’Urgell que es
publica setmanalment és un recull de les ofertes
publicades en els principals portals de recerca d’ocupació
i empreses de selecció i de Treball Temporal que tenen
incidència a les nostres contrades.
El Butlletí està editat per la Xarxa per l’Ocupació, de la qual
en formen part les següents entitats: Ajuntament de
Tàrrega, Associació Aspid, Associació Alba-Enfoc, Caritas
Tàrrega - Cartaes, UGT- Amic, Consell Comarcal de
l’Urgell, Oficina Jove-Garantia Juvenil .
Si el vols rebre al teu correu electrònic, pots subscriure’t en aquest enllaç

Com em puc inscriure a la Borsa de Treball del Centre La Solana?
El Centre de Recursos per l’Ocupació La Solana de l’Ajuntament de Tàrrega està implantant
el Servei d’Intermediació Laboral per gestionar les ofertes de feina de les empreses i
organitzacions de Tàrrega i de l’Urgell.
Si vols formar part d’aquesta borsa de treball, has d’enviar un correu electrònic amb el teu
CV a treball@tarrega.cat i el personal tècnic del Centre La Solana es posarà en contacte
amb tu.

Necessito orientació laboral o assessorament per la recerca de feina. Com ho
puc fer?
L’equip tècnic i professional del Centre de Recursos per l’Ocupació La Solana de
l’Ajuntament de Tàrrega està treballant per oferir amb la màxima qualitat possible els serveis
d’orientació i assessorament laboral a través de mitjans telemàtics i digitals.
Si vols orientació laboral o assessorament per la recerca de feina, has d’enviar un correu
electrònic amb el teu CV a treball@tarrega.cat i el personal tècnic del Centre La Solana es
posarà en contacte amb tu.

Voldria aprofitar el confinament per fer formació. Es possible?
El Centre de Recursos per l’Ocupació La Solana de l’Ajuntament de Tàrrega disposa de
l’Aula Mentor. Una plataforma virtual de formació amb més de 170 cursos.
Per consultar l’oferta formativa has d’entrar a www.aulamentor.es i posteriorment, enviar un
correu electrònic a tarrega@aulamentor.es per realitzar els tràmits de matrícula.
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