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A finals del passat any hi va haver 
una modificació força important 
quant a la llei de reagrupació 
familiar i l’accés al mercat de treball 
de les persones reagrupades. 
El 13 de desembre de 2009 ha 
entrat en vigor la Llei Orgànica 
2/2009, de l’11 de desembre, de 
Reforma de la Llei Orgànica 
4/2000, de l’11 de gener, sobre els 
drets i llibertats dels estrangers a 
l’estat i la seva integració social. 
Els canvis fonamentals en matèria 
de reagrupació familiar són: 
Familiars reagrupables: 
- Es poden reagrupar els fills o 
persones representades legalment 
per l’estranger reagrupant. És a dir, 
els fills, cònjuge i altres persones 
de les que se sigui representant 
legal (menors d’edat o persones 
amb discapacitat, que no tinguin 
mitjans de subsistència propis). 
- Pel que fa a ascendents del 
reagrupant o del seu cònjuge, que 
estiguin al seu càrrec, només es 
poden reagrupar ascendents de 
primer grau (pares o mares de 
l’estranger reagrupant o del seu 
cònjuge) i majors de 65 anys. 
- També és pot reagrupar la 
persona amb la que l’estranger 
reagrupant mantingui una relació 
d’afectivitat anàloga a la conjugal
(parella). Aquesta relació s’ha 
d’acreditar amb certificació 
expedida per l’òrgan competent 
encarregat del registre de parelles, i 
ha d’haver-se expedit amb una 
antel·lació màxima de 3 mesos. Tot 
i que la llei del país d’on procedeix 

la persona estrangera permeti 
altres vincles familiars, serà 
impossible reagrupar més d’una 
parella. També és possible 
reagrupar el/la fill/a de la parella i 
dels ascendents. 
Perquè aquesta reagrupació es 
pugui fer efectiva es demana una 
acreditació de l’adequació de la 
vivenda. És a dir, l’estranger/a 
reagrupant ha d’acreditar la 
disponibilitat de vivenda adequada 
per a ell/ella i per a la seva família a 
través d’un informe emès per 
l’ajuntament on tingui el domicili. 

Accés al mercat de treball: 
Segons l’article 19 d’aquesta llei el 
cònjuge, la parella i els fills/filles 
reagrupats, quan tinguin edat 
laboral (16 anys) estaran habilitats 
per a treballar de forma automàtica 
en base a l’autorització de 
residència per reagrupació familiar. 
Aquesta és una de les novetats 
més importants. 
A partir del moment que les 
persones reagrupades (cònjuge, 
parella, fills/es, etc.): 
- tingui mitjans de subsistència 
propis,  
- estiguin en situació d’alta a la 
Seguretat Social i tenir un contracte 

de treball de durada mínima d’una 
any, amb una retribució no inferior 
al Salari Mínim Interprofessional 
mensual, a temps complet i per 14 
pagues. 
- i el fill/a (o persona reagrupada 
menor d’edat, reagrupada per 
l’estranger resident i representant 
legal) tindrà residència independent 
quan sigui major d’edat i compleixi 
els requisits anteriors. 
Aquestes modificacions en l'àmbit 
de la reagrupació familiar tenen el 
doble objectiu de millorar la 
integració i donar prioritat a la 
família nuclear.  
 
Així doncs, l'autorització de 
residència per reagrupació familiar 
de la qual siguin titulars el cònjuge i 
fills/es reagrupats/des quan tinguin 
16 anys, els habilitarà per treballar 
sense necessitat de fer cap altre 
tràmit administratiu. És a dir, no han 
de fer cap sol·licitud, ni canvi de 
targeta com fins ara. Les empreses 
poden contractar directament i 
poden tramitar l'afiliació i l'alta 
davant la Seguretat Social 
directament en les oficines de la 
Seguretat Social sense fer cap  
tràmit previ.  
 
Si bé, hem de tenir en compte que 
si el parentiu amb la persona que 
ha reagrupat no és la seva parella o 
cònjuge o fills/es, com és el cas 
dels ascendents, per tal de poder 
treballar s'ha de seguir sol·licitant 
prèviament una autorització, com 
s’ha fet fins l’actualitat● 

REFORMA LABORALREFORMA LABORAL  

 EN MATÈRIA DE REAGRUPACIÓ FAMILIAR EN MATÈRIA DE REAGRUPACIÓ FAMILIAR  
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El programa formatiu, Aula de Música Tradicional i Popu-
lar, del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicio-

nal Catalana de la Generalitat de Catalunya, proporcina, a 

músics de tipus popular i tradicional i a persones que desit-

gen formar-se en aquest camp, les eines necessàries per a 

l’aprenentatge musical a través d’activitats de formació artísti-

ca per garantir la qualitat com a músics i un coneixement 

complet del context festiu.                  

Hi ha cinc centres: Barcelona, Figueres, Lleida, Tortosa i 
Vila-seca. En tots els centres s’imparteix un Pla d’Estudis 

únic creat curricularment i unificant l’aprenentatge dels instru-

ments tradicionals i del seu context. Els cursos corresponen 

a Instrumentista Tradicional (primer cicle) i Mestre Instru-
mentista Tradicional (segon cicle), i els diplomes són expe-

dits pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

Els instruments impartits actualment són: Acordió diatònic, 

Cant, Dolçaina, Flabiol i tamborí, Gralla, Instruments de pua i 

guitarres, Percussió, Sac de gemecs, Tarota, Viola de roda i 

Violí. 

Una de les condicions per fer aquests cursos és tenir 16 anys 

o cumplir-los durant el curs escolar. 

Simultàniament al curs escolar s’organitzen activitats extra-
ordinàries obertes al públic en general, per aprofundir en 

temes tècnics i artístics i mostrar públicament el treball dels 

grups d’alumnes. Cada mes de juliol s’organitza, a Torroella 

de Montgrí, un Curs de Música Tradicional (FESTCAT-

Escoles d’Estiu de Cultura Popular)● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  MÚSIC TRADICIONAL I POPULAR 
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Per a més informació: 

CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE VILA-SECA.  

Av. de la Generalitat, 27 (Vila-seca) 

vila-seca@amtp.cat 

www.vila-secamusica.cat 

 

 

JORNADES CIBERAGORA 10. SEGU-
RETAT I PRIVADESA  A INTERNET 
Els dies 8 i 9 de juliol l’Ajuntament de 
Tarragona organitza en col·laboració 
amb la URV-Universitat d’Estiu i Alsys 
Information Technologies. 

L’objectiu és promoure un fòrum de 
trobada, presentació de resultats i dis-
cussió oberta entre diverses institucions 
amb l’aplicació de les noves TIC a la 
protecció de la seguretat dels ciutadans.  

Estan adreçades a estudiants universi-
taris, organismes públics, empreses i 

ciutadania  en general interessada en 
els aspectes tècnics relacionats amb la 
protecció de la seguretat i la privadesa. 
En aquesta edició es fa especial èmfasi 
en l’ús d’internet. 

Tindran lloc a l’Institut Municipal 
d’Educació (IMET) a l’Av. Ramon i Ca-
jal, 70 de Tarragona i comptaran amb 
ponències com: “Motores de búsqueda: 
Query-logs y privacidad”, “La privadesa i 
els cercadors d’Internet”, “El impacto de 
las redes sociales en Espanya”, ”La 
protección de la vida privada en la era 
de internet”, “Delictes informàtics en 
xarxes socials”, “Tinet: internet a les 
comarques tarragonines”, i Estudi sobre 
la seguretat i les TIC a Catalunya”. I les 

taules rodones “Implicacions socials i 
legals de l’ús d’internet” i “Internet, ris-
cos, societat i cultura”. 

Tot aquest contingut quedarà repartit en 
dues jornades: Dijous de 9:30 a 13:15 i 
de 15 a 18h i Divendres de 10 a 13:15 o 
de 15 a 17h. 

Les jornades estan incloses a la Univer-
sitat d’Estiu de la URV,  i es poden con-
validar per crèdits de lliure elecció (de 
pagament).  

Podeu fer les inscripcions, que són gra-
tuïtes, a través de la web  

http:ciberagora.tarragona.cat i tenir més 
informació a ciberagora@tarrgona.cat● 
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Els col·legis professionals són 
corporacions de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia, 
integrades per persones que 
exerceixen una determinada 
professió. 
La finalitat és gestionar els 
interessos públics vinculats a 
l ’exerc ic i  d ’una profess ió 
determinada. 
Les seves funcions són: 
- vetllar perquè l’actuació dels 
seus col·legiats respongui als 
interessos i a les necessitats de la 
societat en relació amb l’exercici 
professional de què es tracti, 
- garantir el compliment de les 
bones pràctiques i de les 
obligacions del codi deontològic 
de la professió, 
- representar i defensar la 
professió en qüestió i els 
interessos professionals de les 
persones col·legiades en aquell 
col·legi professional. 
Aquelles professions que es 
caracteritzen per l’aplicació de 
coneixements i tècniques, per les 

que cal  tenir un títol acadèmic 
universitari, es consideren 
d’interès públic i d'especial 
rellevància social o econòmica a 
Catalunya perquè habilita per a 
l’exercici professional. 
La realització de les prestacions 
següents afecten als col·legis 
professionals: 
- La preservació de la salut de les 
persones, la garantia de les 
condicions sanitàries i la 
p reservac ió 
del medi.  
- La seguretat 
d e  l e s 
persones. 
- La garantia 
d e  l a 
conservació i 
administració de béns i de 
patrimoni. 
- L’exercici dels drets i el 
c o m p l i m e n t  d e l s  d e u r e s 
constitucionals i estatutaris. 
- La tutela dels drets i dels 
interessos de les persones i dels 
g r u p s  s o c i a l s  d a v a n t 

l'Administració de justícia i en els 
procediments de prevenció, 
negociació i solució de conflictes. 
- El disseny i la direcció d’obres i 
d’infraestructures. 
- El disseny de béns, mitjans i 
serveis destinats a l’ús públic. 
 
Alguns col·legis professionals: de 
Fisioterapeutes de Catalunya, 
Col·legi Oficial d’Infermeria, de 
Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials de Catalunya, 
de Farmacèutics, de Metges, de 
Protètics Dentals, Col·legi Oficial 
de Psicòlegs de Catalunya, de 
Veterinaris, d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs, de Logopedes, 
d’Arquitectes, d’Advocats, de 
Periodistes, etc.  
 
Certs col·legis professionals 
disposen de seu a cada província, 
d’altres no, són professions 
minoritàries o no disposen de 
recursos i s’ha de recórrer al 
col·legi a nivell de Catalunya● 
 

 

   HORARI D’ATENCIÓ A L’ESTIU!!! 

TELECENTRE I PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 

 DE DILLUNS A DIVENDRES  

DE 10 A 14H 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL: 

DEMANAR HORA PER MAIL  

AMB EL MOTIU DE LA CONSULTA A               sal@tarragones.org 

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

RECURSOS LABORALS: COL·LEGIS PROFESSIONALS  
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SERVEI COMARCAL DE  

JOVENTUT  


