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SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS           
PÁGINA 1 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

La TPC és la Targeta Professional de 

la Construcció creada segons la Llei 

3 2 / 2 0 0 6 ,  r e g u l a d o r a  d e  l a 

subcontractació en el sector construcció. 

Aquest document acredita tenir formació 

en matèria de prevenció de riscos 

laborals, la categoria professional i 

l’experiència laboral en el sector 

construcció. 

L’article 161 del Conveni General de la 

Construcció (2007-2011) estableix 

quines persones són les beneficiàries 

d’aquesta targeta: 

- Treballadors donats d’alta per alguna 

empresa o en situació d’incapacitat 

temporal contractats per una empresa el 

conveni de la qual sigui el del sector 

construcció. 

- Treballadors aturats que puguin 

acreditar un mínim de 30 dies donats 

d’alta en una empresa del mateix sector 

durant els últims 3 anys. 

- Haver fet un curs de PRL inicial d’aula 

permanent del sector de la construcció 

de mínim 8 hores. Existeixen altres 

cursos de més hores necessaris segons 

la categoria professional. 

Aquesta targeta serà obligatòria a partir 

de l’1 de gener de 2012.  

Els avantatges són poder acreditar la 

formació rebuda en matèria de prevenció 

de riscos laborals (com a mínim una 

formació inicial) i experiència en la seva 

categoria laboral. 

La Fundación laboral  de la 

construcción és l’entitat encarregada 

d’implantar, desenvolupar i fer difusió de 

la TPC.  

Contacte:  

Tel. Madrid 900112121 

 www.trabajoenconstruccion.com 

Tel. Catalunya 93 22 13 353 

Documentació necessària per tramitar 

la TPC: 

- Sol·licitud 

- Fotografia mida carnet 

Original i còpia de: 

- DNI o NIE 

- Vida laboral actualitzada (no ha de tenir 

més de 2 mesos) 

- Títol curs de PRL de l’aula Permanent 

del sector de la Construcció. 

- Contracte/s, nòmina/es o certificat/s 

d’empresa on es demostra haver 

treballat en empreses del sector de la 

construcció. 

 

Punt de tramitació i de validació a 

Tarragona: 

FEDERACION GREMIOS DE LA 

CONSTRUCCÓN DE TARRAGONA 

(FEGCO) 

Av. Estanislau Figueras, 17  

C.P 43002,  Tarragona 

Tel.: 977227859  Fax: 977243188 

E-mail: fegco@fegco.org 

Contacte: Sonia Olivé 

Horari: 9 a 14h / 16 a 19h  

Divendres 9 a 15h 

Centres d’informació 

Les federacions del gremi de la 

construcció dels sindicats ubicats a 

Tarragona: 

MCA - UGT TARRAGONA 

C/ Ixart, 11 4ª  Tarragona    

CP 43003,  Tarragona 

Tel.: 977234193  Fax: 977234107 

E-mail: mca@tarragona.ugt.org 

Horari: 9:15 a 13h / 16 a 20h 

FECOMA - CCOO TARRAGONA 

C/ August, 48-2º   

CP 43003  Tarragona 

Tel.: 977230485  

E-mail: mescolar@ccoo.cat 

L’imprés de sol·licitud es pot obtenir a la 

pàgina www.trabajoenconstruccion.com. 

En aquest web, també es pot omplir un 

formulari per iniciar els tràmits. En 

aquest cas, després s’ha d’enviar la 

documentació acreditativa a través d’un 

punt de tramitació. 

Centres o entitats que fan els cursos 

de PRL del sector de la construcció: 

 

Formació subvencionada: 

FEGCO. 

Av. Estanislau Figueras, 17  

CP 43002  Tarragona.  

Tel.: 977227859 

Formació privada i bonificada:  

Acció Laboral 

Corredor del Gas, 23 baixos 

CP 43204 Reus  

Te l :977750481  Fax:977754444 

tecnico03.re@accionlaboral.com 

C e n t r e  h o m o l o g a t .  R e a l i t z a 

periòdicament el cicle inicial (8 hores i 

val 100€), segon cicle (20 hores) i el que 

és per a encarregats i caps d’obra (60 h).  

Fons Formació.  

Realitza la formació inicial de PRL de 8 h 

per al sector de la Construcció tant per a 

treballadors en actiu com aturats 

C/ López Peláez, 12-BIS 

CP 43002 Tarragona 

Tel. 977228815 Fax. 977252619 

tarragona@ffzm.com 

www.ffzm.com  

CEP FRADA 

Realitza la formació inicial de PRL de 8 
hores. 

C/Soler 24, baixos 

CP 43001 Tarragona 

Tel. 977221013  Fax.  977221426 

angel@cepfrada.com 

http://www.cepfrada.com 

Renovació: 

La TPC caduca als 5 anys de l’emissió. 

Una vegada caducada, el titular pot 

renovar-la si acredita com a mínim haver 

treballat 30 dies en empreses del sector 

de la Construcció● 

  

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ (TPC)TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ (TPC)  



 

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS         
PÁGINA 2 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

La figura de l'agent cívic és una ocupació que en els 
darrers mesos s’ha incorporat en moltes administra-
cions públiques.  
La principal funció d'aquests agents cívics és informar, 
sensibilitzar i difondre actituds cíviques per fomentar 
accions de bona convivència i respecte entre la ciuta-
dania, així com el bon ús dels béns públics i privats del 
municipi.  
També té per objectius: 
- Fer prendre consciència a la població sobre la impor-
tància de respectar les normes de convivència per viu-
re en harmonia;  
- Vetllar pel compliment de les normes de civisme;  
- Fomentar el respecte pel medi ambient assumint les 
tasques necessàries per contribuir en el reciclatge i 
l’estalvi d’energia i respecte a la reducció, reutilització i 
reciclatge de residus;  
- Intervenir directament o indirecta en els casos de 
vandalisme que es registrin. 
- Promoure campanyes de sensibilització ambiental 
Altres funcions són:  
- Donar informació sobre la neteja viària i la gestió de 
residus, la tinença de gossos o la mobilitat dels vehi-
cles. 
- Difondre informació i material específic sobre les dife-
rents ordenances i circuits administratius per tal que no 
es faci, per exemple, un mal ús dels contenidors de 
recollida selectiva o no es facin aparcaments indeguts.  
- Atendre els dubtes, les queixes i els suggeriments 

dels ciutadans 
- Participar en l'organització de les campanyes sobre 
temes concrets de la normativa. 
- Detectar accions poc respectuoses i notificar-les, així 
com el maltractament del mobiliari urbà 
- Donar suport en l'organització de reunions, cursos i 
tallers. 
- Detectar conflictes entre veïns i resoldre’ls pacífica-
ment. 
Gran part de la tasca, doncs, la desenvolupa al carrer 
dinamitzant la cultura ambiental i social i fent atenció 
personalitzada al veïnat. En cap cas, tenen capacitat 
sancionadora, només sensibilitzadora i informadora. 
 
El resultat del treball dels agents cívics és canviar la 
visió negativa de la població respecte al medi natural i 
social, que provoca actituds incíviques en l'àmbit am-
biental (brutícia als carrers, excrements d'animals, ús 
incorrecte dels contenidors i de l'espai públic en gene-
ral, etc.) i conflictes de convivència. Per aquest fet, l'a-
gent cívic desenvolupa majoritàriament la seva tasca al 
carrer i en col·laboració amb un equip de mediació co-
munitària● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  AGENT CÍVIC 
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CURS DE MONITORS EN EL 
LLEURE SEMI-INTENSIU 
 
Els municipis de la Zona TRAC 
(Torredembarra, Roda de Barà, 
Altafulla i Creixell) han organitzat 
per aquesta primavera un curs 
semi-intensiu de monitors per a 
tots els joves majors de 18 anys 
que hi estiguin interessats. 

L’inici és el dia 16 d’abril, i es fa de 
manera intensiva durant la Setma-
na Santa i després alguns caps de 
setmana més. Concretament les 
dates són: 16, 17*, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 i 30 d'abril i 1, 7, 8*, 14 i 15 
de maig. 

L’ horari és de 10 a 14h i de 15:30 
a 19:30h. Haureu observat que al-
guns dies tenen al costat un asterisc 
(*) vol dir que aquests dies només hi 
haurà classe al matí. 

El lloc de realització és el C/Onze 
de Setembre s/n, de Creixell. 

L’imparteix l’Escola Lliure El Sol i 
el seu preu és de 182 €. 

La data límit d’inscripció és el dia 
8 d’abril.  

Si t’interessa, pots trucar a qualse-
vol d’aquests Punts d’Informació 
Juvenil, que han inclòs aquest curs 

dintre del seu programa d’activitats 
“Propera parada…”: 

 

PIJ TORREDEMBARRA - 977 640 025  

PIJ RODA DE BARÀ -  977 657 972 

PIJ ALTAFULLA - 977 652 468 

PJ CREIXELL - 977 800 736 

 

APROFITEU LES ÚLTIMES PLACES!● 

 

Formació: en coneixements de civisme especí-
fics, però també en psicologia i interacció comu-
nicativa. 

Es poden fer cursos privats. 



 

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS         
PÁGINA 3 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

La Fundació per a la Formació i 
l’Estudi Paco Puerto de CC.OO 
Tarragona té dos departaments 
sobre ocupació, l’Assoc i el 
Ceprom.   
L’ Assoc és el Servei d’Asse-
ssorament i orientació i realitza 
orientació i inserció laboral i el 
Ceprom gestiona la formació. 
 
Pel que fa al servei Assoc 
s’inclouen els serveis: 
− Borsa de treball. 
− Club de la feina. 
− S’atén tot tipus de col·lectiu 

tant en actiu com en atur. 
Informació: 
-Possibilitats d’ocupació en el 
territori (ofertes de treball, llistats 
d'empreses...) 
-Poss ib i l i t a ts  de  fo rm ac ió 
ocupacional i contínua segons 
sector d’activitat econòmica. 
-Altres recursos públics i privats en 
el territori (borses de treball, plans 
d'ocupació,...) 
Orientació i assessorament: 
-Per escollir l'ocupació més adient 
al teu perfil professional i a les 
necessitats del mercat de treball 
-Per escollir la formació més adient 
per a la promoció i/o manteniment 
en el lloc de treball; o per a la 
consecució d'un lloc de treball. 

-En la recerca d'ocupació: on i com 
buscar feina. 
-Tècniques i recursos per a la 
recerca d'ocupació: currículums, 
cartes de presentació, preparació 
d'entrevistes, psicotècnics... 
-Club de la feina, on podràs 
consultar ofertes de la premsa, 
llistats d’empreses, borses de 
treball... 
-Borsa de treball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per accedir als serveis cal 
demanar cita prèvia. ¿Com fer-ho?  
Trucar i deixar el telèfon. Després, 
l’entitat trucarà per donar el dia i 
l’hora. El dia de l’entrevista s’ha de 
portar un informe de vida laboral i 
un currículum actualitzat. 
 

Contacte: Núria Blanco. 
Horari: 9:30 -14h de dilluns a 
divendres i de 15:30 a 17h de 
dilluns a dijous. 
C/August, 48 CP 43003 Tarragona 
Tel.977228396 Fax.977231809 
nblanco@ccoo.cat 
Altres serveis de CC.OO són: 
CITE (Centre d’Informació per a 
treballadors Estrangers): 
Assessorament i orientació sobre 
la llei d’estrangeria. 
- Tramitació de permisos de treball, 
de residència, de reagrupament 
familiar, de nacionalitat... 
- Primera acollida i coneixement de 
l'entorn. 
 - Orientació per a l'aprenentatge 
del català. 
- Mediació i comunicació en els 
centres educatius de Catalunya. 
Tècnica de contacte a Tarragona: 
Encarna Medina. (que amb cita 
prèvia també dóna servei a Reus i 
a Tortosa). 
Assessorament laboral i jurídic: 
es dóna servei a gairebé totes les 
unions comarcals (Cita prèvia). 
Horari d’atenció: 9:15 – 14h 
Pàgines web relacionades: 
www.ccoo.cat 
www.ccoo.cat/tarragona 
www.ccoo.cat/fppuerto/● 
 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL EN TEMES 
D’HABITATGE, SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL... 

 (DE 10.30 A 14H I DE 16.30 A 20H)  TEL. 977251873 

PLAÇA IMPERIAL TÁRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones 

       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: COMISSIONS OBRERES (CC.OO) 
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