
 

 

 Butlletí 16                                                                                                                                                         Abril 2009  

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS          
PÁGINA 1 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

Amb freqüència sentim parlar  
“d’omplir els papers del paro”, de 
“demanar l’atur”, de “cobrar el 
paro”... En definitiva al que s’està 
fent referència és a demanar la 
prestació per desocupació que 
gestiona el Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 

Aquesta és una prestació 
econòmica que es complementa 
amb accions de formació i 
inserció laboral per facilitar la 
reincorporació al mercat de 
trebal l .  És una prestac ió 
contributiva per a persones que 
h a g i n  p e r d u t  l ’ o c u p a c i ó 
involuntàriament sempre i quan 
hagin cotitzat a la Seguretat Social.  

 

 

 

Qui pot sol·licitar aquesta 
prestació 

Totes aquelles persones que hagin 
perdut la feina (acomiadament, 
finalització del contracte temporal, fi 
del període de prova per part de 
l’empresari, expedient de regulació 
d’ocupació, suspensió o extinció del 
contracte de treball, etc.) 

Requisits: estar inscrit com 
demandant d'ocupació a l’oficina 
del SOC, presentar una sèrie de 
documentació junt  amb la 
sol·licitud. Aquesta documentació 
és fonamentalment el certificat/s 
d'empresa dels llocs on s’hagi 
treballat en els últims 6 mesos.  

La presentació de sol·licituds es pot 
realitzar durant els 15 dies hàbils 
següents a l'últim dia treballat (no 
es compten diumenges ni festius), 
concretament a les Oficines del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(OSOC), l’antiga OTG, les adreces 
de les quals us aportem al final de 
l’article. 

La durada de la prestació depèn del 
període d’ocupació (del temps que 
s’ha estat treballant i cotitzant): 

Durada de la prestació 

La quantia de la prestació d'atur es 
calcula a partir de la base 
reguladora del treballador. Aquesta  

és la mitjana de les bases 
d'accidents de treball i les malalties 
professionals, exclosa la retribució 
per hores extraordinàries. 

L'import a percebre serà durant els 
180 primers dies, el 70% de la base 
reguladora. A partir del dia 181, el 
60% de la base reguladora. A més 
de percebre una prestació 
econòmica mensual es cotitza a la 

Seguretat Social per temes de 
jubilació, incapacitat temporal, 
invalidesa, mort i supervivència, 
protecció a la família i assistència 
sanitària. 

Aquesta prestació és abonada pel 
Servei Públic d’Ocupació Estatal 
(INEM).  

Altres tipus de prestacions 

Prestació d'atur per a persones que 
han treballat a l’estranger; Renta 
activa d’inserció; Subsidi d'atur per 
esgotament de la prestació 
contributiva; Subsidi d'atur per a 
majors de 52 anys; Subsidi d'atur 
per pèrdua de treball; Altres 
subs id i s  d ’a tu r ;  P res tac ió 
contributiva per desplaçament a 
l’estranger...● 

PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓPRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ  

De 360 a 539 dies 120 dies 

De 540 a 719 dies 180 dies  

De 720 a 1.079 dies 300 dies  

De 1.080 a 1.259 dies 360 dies  

De 1.260 a 1.439 dies 420 dies  

De 1.440 a 1.619 dies 480 dies  

De 1.620 a 1.799 dies 540 dies  

De 1.800 a 1.979 dies 600 dies  

De 1.980 a 2.159 dies 660 dies  

Des de 2.160 dies 720 dies 

Adreça de les Oficines del    
Servei d’Ocupació de Catalunya 

del Tarragonès: 

SOC Tarragona:  

C/ Sant Antoni Mª Claret, 19.  
Tarragona.  

Tel. 977244775. 
SOC La Granja: 

C/ Gran Canària, s/n.  
Torreforta (Tarragona). 

Tel. 977551018 
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KATA Circuit de Cursos i Activitats 
a Tarragona 

A partir del 17 d’abril i fins al 20 de 
juny es duran a terme les activitats 
de Primavera Jove emmarcades dins 
el Circuit de cursos i activitats a 
Tarragona.  

Es tracta d’activitats lúdiques i 
formatives dirigides a joves d’entre 
12 i 35 anys.  

L’objectiu del KATA és treballar la 
comunicació social, la dinamització  i 
l a  m o b i l i t a t  s o c i a l ,  e l 
desenvo lupament  comuni tar i , 
l’economia social, la diversitat cultural 
i la participació democràtica. 

La temàtica de les activitats és molt 

variada:  noves tecnologies, arts 
plàstiques, música, danses i 
ritmes, ràdio i audiovisuals, arts i 
esports al carrer, teatre, rol i ficció 
creativa.  

Aquestes activitats es duen a terme 
els divendres i els caps de setmana. 
A banda, també es faran unes 
xerrades i grups de discussió de 
temàtica juvenil alguns dies entre 
setmana. 

Les inscripcions es poden fer a 
partir del dia 31 de març al Teatre 
Metropol (Rambla Nova, 46), de 
dimarts a divendres de 18 a 20h i 
dissabtes de 12 a 14h i de 18 a 
20h. 

Per a més informació podeu trucar al 
telèfon 977 244 795; consultar la web 
www.tarragonajove.org o fer una 
consulta al correu electrònic: 
joventut@tarragona.cat● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

TREBALL AMB JOVES: DINAMITZADOR/A JUVENIL 

La figura del dinamitzador/a juvenil s’encarrega de posar en pràctica eines i recursos per fo-
mentar la participació activa dels joves a la comunitat. 

La formació requerida pot ser diversa, però una de les més adequades és el cicle formatiu 
d’animació sociocultural, ja que els continguts específics que es treballen en aquest cicle per-
meten adquirir les competències necessàries per desenvolupar la feina. 

Les funcions d’un/a dinamitzador/a poden ser: coordinar programes i activitats per a joves, di-
namitzar i animar grups,  avaluar les accions desenvolupades, gestionar i optimitzar recursos 
per a l’animació, executar plans comunitaris i plans d’entorn, organitzar i dirigir grups de dis-
cussió... 

El/La dinamitzador/a ha de ser coneixedor/a de totes les 
qüestions relacionades amb la programació i l’avaluació 
de projectes i plans de joventut amb els que ha de treba-
llar per actuar de forma coherent, eficaç i eficient amb 
les necessitats del col·lectiu de joves. I a més a més ha 
de tenir una actitud d’empatia, predisposició a l’escolta, 
flexibilitat, iniciativa, adaptabilitat a les situacions i ha de 
ser resolutiu/va davant els canvis i les noves situacions, 
entre altres coses... 

L’àmbit de treball acostumen a ser els Punts Joves, els 
Casals d’activitats, Centres Oberts, Punts d’informació Juvenil, Espais joves... en la seva majo-
ria gestionats per l’administració local o per entitats i fundacions. 

Normalment  treballa de forma coordinada amb el tècnic de joventut i/o l’educador/a social, el/
la responsable polític de joventut i amb els joves de la localitat i/o la comarca●

ACTUALITATACTUALITAT  
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Tothom qui treballa té uns drets 
bàsics que queden recollits en 
l’Estatut dels Treballadors, i són 
els següents: 

►Dret al treball i a la lliure 
elecció de professió i ofici. 

►Dret a la lliure sindicació. 
►Dret a la negociació 
col·lectiva. 
►Dret a l’adopció de mesures 
davant un conflicte col·lectiu. 

►Dret de vaga. 

►Dret de reunió. 
►Dret a la participació en 
l’empresa. 

►Dret a l’ocupació efectiva. 

►Dret a la promoció i a la 
formació professional a la feina. 

►Dret a la no discriminació: a 
no ser discriminat directament o 
indirecta per raó de sexe, estat 
civil, edat, raça, condició social, 
idees religioses o polítiques, 
orientació sexual, afiliació o no a 
un sindicat, així com per raó de 
llengua, dins de l’Estat espanyol. 
Tampoc no  podran ser 
d iscr iminats per raó de 

discapacitat física, psíquica i 
sensorial, sempre i quan es 
tinguin les aptituds necessàries 
per desenvolupar la feina o el  
treball acordat. 

►Dret a la seva integritat física 
i a una política de seguretat i 
higiene adequada. 

►Dret a la intimitat i a la 
protecció davant d’ofenses 
verbals o físiques de naturalesa 
sexual o d’assetjament per raó 
d’origen racial o ètnic, religió o 
conviccions, discapacitat, edat o 
orientació sexual. 

►Dret a la percepció puntual 
de la remuneració pactada o 
establerta legalment. 

►Dret a l’exercici individual de 
les accions derivades del seu 
contracte de treball. 
► D r e t s  d e r i v a t s 
específicament del contracte 

de treball. 
Com a treballadors tenim els 
següents deures bàsics: 

►Deure a complir amb les 
obligacions concretes del lloc de 
treball. 

►Deure a observar les mesures 
de seguretat i higiene que 
s’adopten. 

►Deure a complir les ordres i 
instruccions de l’empresari. 

►Deure a no concórrer amb 
l’activitat de l’empresa. 

►Deure a contribuir per la 
millora de la productivitat. 

No hem d’oblidar que el fet que 
com treballadors/es tinguem tots 
aquests drets és gràcies a 
moltes hores de negociació i 
esforç de col·lectius concrets i 
per tant se’ls ha de donar el valor 
que tenen. 

D o n a d e s  d e t e r m i n a d e s 
condicions laborals, som els 
treballadors/es qui les acceptem 
o no. Però, en cas de violació 
d’aquests drets sempre es pot 
demanar ajut a un professional 
davant d’un problema o dubte● 

HORARI PIJ, PUNT DE SUPORT UOC  

I AULA D’ORDINADORS 

DE 9:30 A 19:30H  

DE DILLUNS A DIJOUS I  

DE 9:30 A 14:30H ELS DIVENDRES 

HORARI DEL SAL 

DE DILLUNS A DIJOUS  

DE 15:30 A 19:30H        

HORARI  SETMANA SANTA (DE 9:30 A 14:30 DE DILLUNS A DIMECRES) 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al Tel. 
977244500 o bé a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

ELS DRETS I ELS DEURES DELS/LES TREBALLADORS/ES 

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT  

 DEL TARRAGONÈS 
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