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Al butlletí del mes d’agost vam 
comentar el tema del voluntariat a 
l’apartat de Recursos. Déiem que el 
voluntariat és un treball altruista 
que ha de complir tres condicions 
fonamentals: ser desinteressat, ser 
intencionat i estar justificat. Per 
definició aquest no és un treball 
remunerat. 
Per evitar malentesos i sempre que 
es realitzi una activitat de 
voluntariat es recomana que entre 
el voluntari i l’entitat de voluntariat 
s’acordi i se signi un document de 
compromís, on s’estipulin els drets 
i els deures que es reconeixen 
mútuament. Això és especialment 
vàlid per a les entitats d’àmbit 
social, tot i que també és possible 
adaptar el model de document en 
funció de l’entitat i de les 
necessitats del servei. 
Els drets dels voluntaris queden 
reunits a la Carta del Voluntariat 
de Catalunya que considera: 
- que el voluntariat és una 
manifestació solidària canalitzada 
per entitats sense afany de lucre. 
- els ciutadans tenen dret a 
organitzar-se i contribuir a la tasca 
del voluntariat. 
- el compromís és lliure i personal 
motivat per principis de solidaritat i 
altruisme. 
- contribueix a un desenvolupament 
social de l’entorn. 
- estimula la responsabilitat social 
dels ciutadans i contribueix a la 
resolució de necessitats socials. 
- fonamenta la seva acció en 
principis d’associació i participació 
democràtica, respecte a la dignitat, 
igualtat i llibertat de la persona. 
Drets del voluntari: 
- Obtenir informació de l’entitat on 
col·labora (funcionament, finalitats, 
activitats, desenvolupament del 
voluntariat i mitjans per exercir-lo). 
- Rebre la formació necessària. 

- No ser discriminat. 
-Gaudir de l’acreditació de voluntari/
a i obtenir certificació. 
- P a r t i c i p a r  a c t i v ame n t  e n 
l’elaboració, planificació, execució i 
avaluació dels programes i 
activitats on col·labori. 
- Ser coberts dels riscos derivats de 
l’activitat duta a terme. 
- Rescabalar-se, si ho vol, de les 
despeses que li pugui ocasionar 
l ’activitat voluntària (dietes, 
vestuari...). 
- Acordar lliurement les condicions 
de l’acció voluntària i el compromís 
de  les  tasques  de f in ides 
conjuntament, el temps i horari que 
h i  podrà  esmerçar  i  l es 
responsabilitats acceptades per 
cadascuna de les parts. 
Deures del voluntari: 
- Cooperar en la consecució dels 
objectius del programa. 
- Realitzar l’activitat a que s’ha 
compromès amb responsabilitat, 
bona fe i gratuïtat, donant suport de 
manera activa i respectant les 
normes internes de funcionament. 
- Observar les mesures de 
seguretat i higiene reglamentades i 
aquelles adoptades per l’entitat. 
- Rebutjar qualsevol contraprestació 
econòmica o material que li pugui 
ser oferta pel beneficiari o per 
tercers en virtut de la seva actuació. 
- Mantenir la confidencialitat. 
- En cas de renúncia, notificar-la 
per avançat o continuar l’activitat 
fins que es puguin adoptar les 
mesures necessàries i evitar 
perjudicis al servei. 
Per  a més informació consulteu la 
llei del voluntariat a Espanya :  
Llei 6/1996, del 15 de gener, del 
Voluntariat. 
         En cas d’haver retribucions:  
D’altra banda, una retribució 
periòdica a un monitor, per petita 
que sigui, i que no es pugui 

j u s t i f i c a r  l e g a l m e n t  n i 
documentalment com a despeses 
del monitor en el desenvolupament 
de la seva activitat, és una 
a n o m a l i a  q u e  c o n v e r t e i x 
automàticament la relació en una 
relació laboral. 
En el cas de produir-se un accident 
greu, desenvolupant l’activitat, patit 
per un/a monitor/a que no té cap 
tipus de contracte laboral o 
contracte de voluntariat, podria fer 
que la Inspecció de Treball 
conclogués que hi ha hagut un 
accident de treball i proposés 
sancions molt elevades per a 
l’associació, sense perjudici de tot 
un seguit de conseqüències 
jurídiques i  administratives molt 
negatives que se’n derivarien. 
Per aquest motiu cal que el/la 
monitor/a que rep una retribució 
tingui una relació amb l’entitat dins 
de la legalitat vigent segons les 
diferents possibilitats: 
- Que hagi contracte laboral amb la 
corresponent cotització a la 
seguretat social. 
- Que estigui donat d’alta al règim 
d’autònoms i emeti una factura. 
- Que sigui voluntari i que la 
quantitat econòmica que li paguem 
sigui només per compensar les 
despeses que l’activitat li pugui 
provocar (ha d’ésser demostrable). 
- Que no estigui donat d’alta al 
règim d’Autònoms i que a la 
retribució econòmica que percebi li 
fem una retenció de l’IRPF per la 
realització ocasional de cursos, 
conferències o col·loquis... 
No obstant, s’han de tenir molt en 
compte aquestes recomanacions 
per tal d’estar dins la legalitat vigent 
i no patir conseqüències jurídiques i 
administratives derivades d’una 
mala praxi d’aquestes diferents 
possibilitats● 
 

CONTRACTE DE VOLUNTARIATCONTRACTE DE VOLUNTARIAT  
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BORSA D’HABITATGE DEL 
TARRAGONÈS 

Atén a col·lectius de totes les edats 
de la comarca excepte aquells 
municipis que compten amb borsa 
pròpia (Tarragona, Vila-seca, Salou 
i Torredembarra), oferint els 
següents serveis als llogaters:  

- informació per facilitar l’accés a 
l’habitatge a preus assequibles. 

- assessorament jurídic i tècnic en 
l’arrendament d’habitatges. 

- servei gratuït d’intermediació. 

- tramitació d’ajuts i subvencions 
públiques per al pagament del 
l l o g u e r  ( R e n d a  B à s i c a 
d’Emancipació per a joves d’entre 

22 i 30 anys; lloguer just per a 
joves fins a 35 anys i col·lectius 
especials). 

Els serveis oferts a propietaris que 
lloguen l’habitatge són: 

- assessorament jurídic i tècnic. 

- escollir entre la cessió de l’ús de 
l’habitatge a un operador públic o 
la mediació entre llogater i 

propietari en l’arrendament. 

- tramitació, execució i seguiment 
del contracte. 

- garanties per prevenir possibles 
impagats de la renda de lloguer i 
l ’estat  de conservació de 
l’habitatge. 

Cal demanar cita prèvia al Tel. 
9 7 7 2 4 4 5 0 0  o  a  l ’ A / e 
habitatge@tarragones.cat 

La borsa està inclosa dins de 
l’Oficina Local d’Habitatge, a la seu 
del  Consel l  Comarcal  del 
Tarragonès, on també es tramiten 
els ajuts per a la Rehabilitació 
d’habitatges i edificis. Són 
subvencions a fons perdut d’un 
percentatge del cost de les obres i 
préstecs protegits. Les ajudes van 
des t i nades  hab i ta tges  de 
residència habitual i permanent● 

La qüestió de la mediació intercultural és cada vega-
da més important donats els canvis que està vivint la 
nostra societat des dels últims 10 anys. La construc-
ció d’una Europa social i els canvis als que les socie-
tats europees han de plantar cara per tal de gestionar 
aquesta diversitat cultural, demanda accions concre-
tes que afavoreixin la cohesió social i l’enteniment 
intercultural.  
Donada aquesta situació, hi ha molts treballadors ju-
venils i de l’àrea social que desenvolupen la seva ac-
tivitat d'intervenció i/o mediació en contextos multicul-
turals, que han de tractar amb temes de diversitat en 
la seva activitat diària.  
El/la mediador/a intercultural, actualment, es reconeix  
com indispensable per tal de garantir l'adequat accés 
de la població estrangera a l’atenció sanitària, per 
resoldre problemes lingüístics i terminològics concrets 
i actua com a pont cultural i comunicatiu, facilitant la 
integració en el sistema sanitari i educatiu (afavoreix 
el contacte del professorat amb les famílies, etc), 
col·labora amb diferents serveis per programar activi-

tats de caràcter intercultural i col·labora en la resolu-
ció de conflictes derivats de xocs culturals. 
 Aquesta professió requereix una formació interdisci-
plinar capaç de relacionar àmbits com la traducció i la 
interpretació, les tècniques de comunicació i mediació 
intercultural, l’antropologia mèdica, la sociologia i el 
treball social.   
La formació es pot realitzar a diferents entitats, aquí 
us n’ennumerem algunes: 
- IBECON 2003 amb la modalitat semipresencial. 
Curs privat de 250 hores. Formació: Expert en Media-
ció Intercultural. www.ibecon.org 
- Fundació CYES. Formació: Màster i Expert en Medi-
ació Intercultural. www.cyes.org 
- Euroinnova Formació. Formació: Mediació Intercul-
tural en el Ámbito Escolar de 110h a distancia. 
www.euroinnova.es 
- Animación Servicios Educativos y Tiempo Libre. 
Formació: Mediador Social Intercultural. Curs privat 
de modalitat a distància.  
 www.animacion.synthasite.com● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  

 MEDIADOR/A INTERCULTURAL 
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BORSA D´HABITATGE DE LA 
COMARCA DEL TARRAGONÈS

XARXA PER LA MEDIACIÓ DEL 
LLOGUER SOCIAL

BORSA JOVE D´HABITATGE
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El Servei d ’Ocupació de 
Catalunya ha engegat un nou 
portal web anomenat Feina 
Activa que permet a empreses i 
candidats de Catalunya fer 
intermediació en el mercat de 
treball. 

El nou portal permet buscar feina 
a les persones que estiguin a 
l’atur i a les que treballen però 
volen canviar de lloc de treball.  

En aquest portal es poden 
consultar ofertes de treball 
d’empreses, d’administracions 
públiques i d’empreses de treball 
temporal.  

Alguns dels serveis que ofereix 
als candidats són: 

- ajuda per definir quin tipus de 
feina es busca (és a dir, l’objectiu 
professional). 

- ajuda per preparar una 
entrevista de feina. 

- ajuda per elaborar un currículum. 

- ajuda per crear la carta de 
presentació. 

- ajuda per cercar cursos de 
formació. 

- ajuda a calcular el sou net. 

- ajuda per cercar feina fora de 
Catalunya. 

- ajuda a localitzar les Oficines de 
Treball. 

- ajuda per localitzar ofertes de 
treball. 

També hi ha un servei d’atenció 
diari de 8 del matí a 12 de la nit 
p e r  a c l a r i r  q ü e s t i o n s 
d’assessorament a les empreses i 
a candidats/es inscrits (Servei 
actiu amb l’alta al servei). 

Per accedir-hi només cal introduir 
les dades personals, el currículum 
i indicar quin tipus de feina es 
busca. Es pot fer més d’un 
currículum per persona per poder-
los adaptar a cada tipus d’oferta.  

També hi ha informació sobre 
l’Aula Activa, el dispositiu situat a 
les oficines del SOC a Tarragona, 
per tal d’accelerar la incorporació 
al mercat de treball dels usuaris 
interessats: 

Sant Antoni Mª Claret núm. 19 

Sobre l’Aula Activa hi ha més 
informació al butlletí INFO-SAL 13 
corresponent al mes de gener de 
2009.  

En l’apartat d’informació adreçada 
als empresaris es poden utilitzar 
els següents serveis: 

-consultar els currículums de 
candidats que busquen feina,  

- fer públiques les seves ofertes 
de feina de forma gratuïta,  

- consultar ajuts i subvencions, 

- consultar tipus de contractes,  

-comun icar  con t rac tac ions 
laborals, etc. 

 
Hi ha un servei d’alertes a través 
de correu electrònic per oferir les 
places de treball que les 
empreses necessiten cobrir en un 
termini de 24 a 48 hores. 

És el primer portal d’aquestes 
característiques impulsat per una 
administració en l’Estat espanyol.  

L’adreça de la web és: 

https://feinaactiva.gencat.cat/● 

 

HORARI PIJ I AULA D’ORDINADORS: 

DE 9:30 A 19:30H DE DILLUNS A DIJOUS  

I DE 9:30 A 14H ELS DIVENDRES 

HORARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL: 

DE DILLUNS A DIJOUS DE 16 A 19:30H   

(CAL DEMANAR HORA) 

DEIXEM DE SER PUNT DE SUPORT DE LA UOC 

 

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

RECURSOS LABORALS: 
FEINA ACTIVA 
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SERVEI COMARCAL DE  

JOVENTUT  


