
 

 

 Butlletí 51                                                                                                                                                     3r trimestre 2012  

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS           

INFO-SAL TARRAGONÈS 

El SEPE és el “Servicio Público de 
Empleo Estatal” o Servei Públic 
d’Ocupació Estatal. És un organisme 
autònom de l'Administració General 
de l'Estat, adscrit al Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social. Les 
seves funcions són el desenvo-
lupament i el seguiment dels 
programes i les mesures de la política 
d'ocupació.  

A la província de Tarragona aquest 
servei disposa: 
−  d’una seu central, que es troba a 

la Direcció Provincial de Tarragona 
(C. Pere Martell, 45, 43005) Tel. 
901 119 999 

− i una xarxa de 9 oficines des de les 
quals es gestionen les prestacions 
d 'a tu r  m i t j anç an t  l ' a tenc ió 
presencial. Aquestes són les 
oficines d’Amposta, Cambrils, Móra 
d’Ebre, Reus, Tarragona (Claret), 
Tarragona (Camp Clar), Tortosa, 
Valls i El Vendrell. 

Els serveis van dirigits a: 
 
− Persones treballadores, 

desocupades i en actiu 
− Persones emprenedores que 

tinguin una idea de negoci. 
− Empreses. 
 

Al web www.sepe.es es pot trobar 
informació sobre els diferents serveis 
que es poden fer presencialment i 
dels tràmits on-line. Tot seguit en 
detallem alguns: 

 

Prestacions: 

1. Tràmits de prestacions: 

− Reconeixement de la prestació. 

− Reconeixement de pròrroga 
subsidis. 

− Declaració anual de rendes. 

− Sol·licitud de prestacions. 

− Obtenció de certificats. 

− Baixa de la prestació. 

− Modificació de dades bancàries. 

− Desistiment. 

− Cita prèvia. 

2. Informació sobre prestacions: 

− Informació necessària per tal de 
poder cobrar l’atur. 

− Dubtes sobre l’atur si comencem a 
treballar. 

− Informació sobre si podem 
percebre una altra ajuda després 
de la prestació. 

− Ajuts per a col·lectius concrets. 

− Capitalització de la prestació 
d’atur per constituir una empresa. 

− Guies informatives, models 
d’impresos, etc. 

− Set passos per cobrar la prestació. 

3. Altres serveis: 

− Programa per  ca lcu lar  la 
prestació. 

Ocupació i formació: 

− Xarxa Eures: buscar feina a 
Europa 

− Punt de trobada de feina (tant per 
a persones treballadores com per 
a empreses) 

− In f o rm ac ió  s obre  Cent res 
Especials d’Ocupació 

− Catàleg d’ocupacions de difícil 
cobertura 

A més les empreses també poden:  
− Consultar l’estat de contractes de 

treball. 
− Comunicar contractacions. 

− Sol·licitar certificats d’empresa. 
− Sol·licitar ajuts a empreses de 

sectors en crisi. 
−Informació sobre 
autoocupació i suport 
al treball autònom. 
− Informació sobre la 
g e s t i ó  e n  l a 
c o n t r a c t a c i ó  d e 
p e r s o n e s  a m b 
discapacitat.  
 
El telèfon d’atenció a 
les empreses és el 
901 010 121. 
 

Un dels tràmits on-line a destacar és 
el fet de poder demanar cita prèvia, ja 
que a partir d’ara si necessitem 
anar a la nostra oficina del SOC, 
abans haurem de demanar hora a 
través de la web del SEPE o per 
telèfon d’atenció al ciutadà al 
telèfon 901 119 999. 

Els tipus de tràmit per sol·licitud de 
cita prèvia són els següents: 

- I n f o rm a c i ó / t r am i t ac ió  s o b r e 
qualsevol t ipus prestació per 
desocupac ió,  presentac ió de 
s o l · l i c i t u d s  d e  p r e s t a c i o n s , 
reclamacions i incidències, etc. 

− Altres gestions: petició de certificats, 
presentació d’informes de baixa per 
IT (incapacitat temporal), claus 
d’usuari, sortides a l’estranger, 
controls i sancions, etc. 

Cadascú ha d’anar a l’oficina que 
l’indiquin quan faci la sol·licitud de 
cita prèvia. Les adreces de les 
oficines més properes són: 
− SOC REUS: Pg. Misericòrdia 6-12.  
− SOC TARRAGONA: C. St. Antoni 
Mª Claret 19.  

− SOC LA GRANJA: C. Gran Canària, 
s/n. Torreforta.  

− SOC VALLS: Ctra. del Pla de Santa 
Maria, 37.   

− SOC VENDRELL:Camí Reial, 11.  
− SOC CAMBRILS: C. del Doctor 
Jaume Ferran, 7● 
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La titulació d’educació  social és una resposta a la ne-
cessitat que l'educació es converteixi en un procés al 
llarg de tota la vida de les persones i no en una activi-
tat emmarcada únicament en el context escolar. És a 
dir, l'educació social està més relacionada amb la vida 
quotidiana o amb el lleure, que amb els continguts del 
sistema educatiu reglat. A més, és una activitat que no 
es veu limitada a un col·lectiu determinat, sinó que ac-
tua amb infants, la gent jove, els adults i la gent gran.  
 
L'educació social està vinculada a la resposta a les 
noves demandes d'accés a la cultura, al benestar i a la 
qualitat de vida i a les demandes de participació en la 
vida social de col·lectius en risc d’exclusió social. Un 
exemple, és el desenvolupament dels nous serveis 
d'atenció a les persones, que sovint necessiten incor-
porar una dimensió formativa i pedagògica. 

 
En aquesta línia, existeix la figura de l’educador espe-
cialitzat en el medi obert o de carrer, que sorgeix de la 
necessitat d’intervenir on hi hagin nens i joves en situa-
ció de risc ( predelinqüència, delinqüència, marginació, 
toxicomanies, prostitució…) 

És una intervenció preventiva en el Medi obert, ja que 
aquests grups presenten absentisme escolar i passen 
la major part del temps al carrer (infants i joves amb 
problemes d’adaptació). 

Aquest professional recorre carrers, bars, llocs on pot 
trobar joves per oferir-los ajuda, suport, alternatives, 
etc.  

L’objectiu és ser un referent per als joves, posar a la 
seva disposició els mitjans necessaris perquè es pren-
gui consciència de la seva situació personal i de 
l’entorn. També implica la participació de la família i del 
barri amb l’objectiu de transformar la situació que ge-
nera la problemàtica. 

Podríem destacar d’aquests professionals, el seu ves-
sant crític que vol provocar canvis en la societat en la 
qual intervé, i que no té un horari clarament establert 
perquè depèn de cada moment i situació, normalment 
en estones de lleures dels joves (als vespres i els caps 
de setmana). 

Només les ciutats més grans aposten per aquesta figu-
ra, que d’altra banda acostuma a formar part 
d’associacions de voluntariat i d’intervenció social que 
es financen a través de subvencions diverses (dels 
ajuntaments, diputacions, Generalitat i/o fundacions 
d’entitats bancàries). A la comarca podem posar 
l’exemple de la Fundació Casal l’Amic, que treballa als 
barris de ponent i que compta amb projectes diversos, 
dels que destaquem  “A peu de Carrer” justament per 
aquest objectiu d’acompanyament en el desenvolupa-
ment integral de les persones, acompanyant-les per 
canalitzar les seves necessitats i demandes i fent de 
pont amb els agents de la xarxa comunitària. Podeu 
visitar la seva web www.casalamic.org C/ Riu Llobre-
gat bloc 4 esc. 10 1r 2º de Campclar. Tel. 977552834 
Horari i dies d’obertura: de dilluns a divendres de 10 a 

20h● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  

EDUCADOR/A DE CARRER 
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ESTIU JOVE ACCIÓ JOVENTUT, 

encara queden places!!! 
 

Un any més l’Ajuntament de Tarra-
gona, amb la col·laboració i suport 
d’altres entitats i institucions,  ha 
posat en marxa l’Estiu Jove Acció 
Joventut. 
 
Les inscripcions es van iniciar ja fa 
dies, però encara hi ha places en 
algunes de els activitats, d’entre les 
quals volem destacar les relaciona-
des amb el camp del lleure educa-
tiu, com són el Curs de monitors/es 

de menjador i transport escolar (per 
a majors de 16 anys i que es farà 
durant la segona quinzena de juliol, 
en horari de tarda), i el curs intensiu 
de director en el lleure infantil i juve-
nil (del 30 de juliol a l’11 d’agost 
matí i tarda, a partir de 18 anys).  
Els cursos valen 80 i 150€ respecti-
vament.  
 
A part des de l’Oficina Jove Tarra-
gonès s’organitza també el cicle 
Recerca de feina 2.0, que consta de 
diferents tallers de dues hores, en-
tre setmana durant el mes de juliol i 
setembre, que poden ajudar-vos en 
la recerca de feina. Els tallers són: 

Com crear el teu videocurrículum, 
xarxes socials professionals, tele-
entrevistes de treball, trobar feina a 
Europa a través d’internet i de què 
puc treballar si només tinc l’ESO?. 
Tots els tallers i formacions es fan a 
l’Espai Jove Kesse (C/St. Antoni M. 
Claret, 12-14). 
 
Les inscripcions les heu de fer a 
www.tarragonajove.org.  
 
En cas de precisar suport dirigit per 
atenció telefònica s’atendrà al 
977251873 de 9:30 a 13:30h, però 
en cap cas es faran inscripcions ni 
reserves per telèfon● 
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La Regidoria de Turisme, 
Promoció Econòmica i Noves 
Tecnologies de l’Ajuntament de 
Roda de Barà pretén promoure 
el desenvolupament, la inversió 
i el turisme en el poble. Per 
aconseguir aquests objectius, 
es treballa des de dos serveis 
diferenciats però que són 
complementaris:  

Formació i empresa d’una 
banda i la borsa de treball de 
l’altra. 

Funcionament de la borsa de 
treball: Cal demanar dia i hora 
personalment, per telèfon i/o 
correu electrònic. 

Serveis: La Borsa de Treball 
està adreçada a les persones 
que busquen feina o volen 
millorar la seva feina actual. La 
seva finalitat és oferir informació 

laboral i recursos per facilitar la 
recerca activa de feina.  

Per inscriure’s s’ha d’adjuntar 
un currículum actualitzat i 
fotocòpia de la targeta de 
demandant d’ocupació del SOC. 

Informació de consulta: 

Ofertes de treball pròpies i 
d’altres ent itats. Premsa 
comarcal i provincial. Guia 
telefònica. Accés a internet. 
Llistat d'adreces d'interès 
laboral. Models de currículums, i 
de cartes de presentació, 
informació sobre l’entrevista de 
selecció, etc. Oferta formativa 
l a b o r a l ,  o c u p a c i o n a l  i 
continuada. Orientador/a... 

Club de Feina: 

Club de Feina tots els dilluns de 
15,30 a 18h (només persones 
inscrites prèviament).  

Els dilluns d’agost està tancat.  

De dimarts a divendres de 10 a 
14h: consulta d’ofertes i atenció 
individualitzada. 

Ofertes de treball: Les 
persones interessades han 
d’enviar el currículum i el 
número de referència i lloc de 
treball sol·licitat a la Borsa de 
treball de Roda de Barà: 

Adreça: C/ Sant Isidre, 3 
(43883) Tel:977657783  

borsadetreball@rodadebara.org 

Atenció al públic: dimarts a 
divendres, de 10:00 a 14:00 i 
dilluns, de 15:30 a 18:00● 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL  

EN TEMES D’HABITATGE, SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL...  

PLAÇA IMPERIAL TÁRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

      SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

  sal@tarragones.org (treball i formació laboral)               
www.tarragones.cat 

RECURSOS LABORALS:  

BORSA DE TREBALL DE RODA DE BARÀ  
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