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NOTA INFORMATIVA 02/2021 

 

 

RELATIVA A L’ELEGIBILITAT DELS PARTICIPANTS DEL 

PROGRAMA TLN MOBILICAT  2019 
 

 

Atesa la Resolució per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les 

mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb el 

Programa TLN MOBILICAT 2019, de 5 de juny, es va ampliar el termini d’execució 

fins el 31 de maig de 2021 i es va contemplar la possibilitat de re-programar 

qualsevol de les accions previstes com a subvencionables.  

 

Així mateix, es va establir que les entitats poden sol·licitar canvis en la 

composició dels grups de participants atorgats.  

 

En aquest sentit, es poden agrupar diversos fluxos tenint en compte les 

competències lingüístiques, intentant mantenir un mínim de 5 participants per flux. 

Només si no és possible trobar substituts s’autoritzarà la sortida grups de menys de 

5 persones.  

 

Les persones participants seleccionades a l’inici del projecte que hagin abandonat el 

programa, podran ser substituïdes per altres que puguin adaptar-se al grup.  

 

En conseqüència, les persones participants seleccionades com a substitutes 

hauran de complir els requisits que estableix la normativa del programa, el dia 

abans d’iniciar la formació re-programada per l’entitat.  

 

Cas que la persona participant substituta tingui un nivell d'idioma similar a la resta 

del grup, o bé perquè l'idioma de la regió d'acollida sigui assolible per part de la 

persona participant encara que no hagi seguit la formació lingüística, i per tant, 

l’entitat consideri que es pot incorporar al projecte directament en el moment 

de l’inici de les pràctiques, haurà de complir aquests requisits el dia abans 

d’iniciar el viatge.  

 

Recordem que l’article 3.7 de la Resolució deixa sense efecte els mínims exigits 

d’execució i de formació lingüística que estableixen a la base 7.3 i la base 7.5 de 

l’Ordre TSF/151/2017 (DOGC. núm. 7412 de 14 de juliol del 2017). 
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Esther Estany Campos 
Cap de l'Àrea de Programes Internacionals 
 
 

 

 

Normativa 

 Resolució TSF/2242/2019, de 22 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a 

la concessió de subvencions destinades al Programa TLN Mobilicat que promou el Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya (SOC – TLN Mobilicat) 

 Ordre TSF/121/2019, de 17 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/151/2017, d'11 de juliol, per la 

qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa 

TLN Mobilicat (SOC – Mobilicat) 

 Ordre TSF/151/2017, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió 

de subvencions destinades al Programa TLN Mobilicat. 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7946/1758769.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=852310&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7412/1625386.pdf

		2021-03-05T12:08:05+0100
	Esther Estany Campos - DNI 35006268S (TCAT)




