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Informació general del programa. Nota de premsa: 

El Consell Comarcal del Baix Penedès inicia un prog rama i es contractarà 28 
persones 

 

El Consell Comarcal del Baix Penedès podrà comptar durant 2017 amb una nova bri-
gada de treballadors en el marc del Programa Treball i Formació , adreçat a persones 
beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (PRMI) i a aturats que no reben cap pres-
tació o subsidi. El programa -finançat per la Generalitat a través del Servei d’Ocupació 
de Catalunya i el fons Social Europeu- permetrà contractar 27 persones, més un coor-
dinador del projecte. L’àmbit territorial de les actuacions serà als municipis 
d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, 
Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys i San-
ta Oliva. 

Treball i Formació subvenciona la contractació amb dues línies. La primera permetrà 
contractar 18 persones en atur que no percebin prestacions o subsidis per desocupa-
ció i, preferentment, majors de 45 anys (2 contractes de 12 mesos, 16 contractes de 6 
mesos). La segona permetrà contractar  9 persones a l’atur i beneficiàries de la Renda 
Mínima d’Inserció (1 contracte de 12 mesos, 8 contractes de 6 mesos). 

El perfil que es sol·licita és peó de brigada municipal i peó forestal. Les persones in-
teressades que compleixin els requisits s’hauran d’adreçar al Consell Comarcal del 
Baix Penedès o als ajuntaments que participaran al programa i fer una sol·licitud per 
inscriure-s’hi. El termini és fins el 4 de gener de 2017 . També es pot trobar la infor-
mació a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Penedès i als ajuntaments 
d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, 
Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva. 

 

Àrea Empresa, Ocupació i Turisme 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS 

 

 

 
 
 


