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INFO-SAL TARRAGONÈS 

La Garantia Juvenil és una iniciativa 
Europea que pretén garantir que tots 
els joves majors de 16 i menors de 
25 anys no ocupats, ni integrats en 
un sistema d’educació o de 
formació, rebin una oferta concreta 
(de feina, de formació o de període de 
pràctiques). Són els anomenats joves 
NOEF. El temps que s’han marcat per 
donar resposta a aquesta situació del 
jove és un període de temps de 4 
mesos des que acaba la formació o 
des del moment que es queda aturat.   

Els motius d’aquest programa són 
evidents en una Europa on l’atur juvenil 
és un problema destacable, i 
e s p e c i a l m e n t  e n  e l s  p a ï s o s 
mediterranis, destacant Espanya com 
un dels que compta amb més joves en 
aquesta situació de no estudiar ni 
treballar. 

Si acotem territori i ens situem a 
Catalunya, a principis de l’any 2014 es 
comptabilitzaven aproximadament 
111.000 joves NOEF (17.9% ) entre 16 
i 24 anys (Font: Ivalua). Un 72.2% 
d’aquests joves només tenen els 
estudis obligatoris. Un 58.7% no tenen 
cap experiència laboral. I, finalment, un 
57.3% estan en situació d’atur o 
inactivitat de llarga durada. 

Per què pot interessar a un jove 
NOEF està inscrit en el Sistema de 
Garantia Juvenil? Aquesta inscripció 
serà requisit indispensable per poder 
participar a qualsevol dels programes 
del SOC (joves per l’ocupació, 
certificats de professionalitat, plans 
d’ocupació...) i a més a més, les 
empreses poden donar preferència a 
joves inscrits donat que això els donarà 
la possibilitat de rebre bonificacions (de 
les que parlarem més endavant). Per 
tant, si es compleixen els requisits és 
recomanable estar inscrit per no perdre 
oportunitats de treball i o de formació 
ocupacional gratuïta. 

Requisits del jovent beneficiari  

(Plan Nacional i RDL) : 

♦Tenir nacionalitat espanyola o ser 

ciutadà de la Unió o dels Estats que 
formen part de l’acord Econòmic 
Europeu o Suïssa que es trobin a 
Espanya en exercici de la lliure 
circulació i residència. A Catalunya 
també s’hi podran inscriure els 
estrangers titulars d’una autorització 
per residir en territori espanyol que els 
habiliti per treballar. 

♦Estar empadronat en qualsevol 

localitat del territori nacional 
espanyol 

♦Tenir més de 

16 anys i 
menys de 25, o 
menys de 30 
anys en el cas de 
persones amb un 
Grau de discapacitat 
igual o superior al 
33%, en el moment de 
sol·licitar la inscripció en el fitxer 
del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil. 

♦No haver treballat en els 30 dies 

naturals anteriors a la data de la 
sol·licitud. 

♦No haver rebut accions educatives 

que comportin més de 40h. mensuals 
en els 90 dies naturals anteriors a la 
data de presentació de la sol·licitud. 

♦No haver rebut accions formatives 

que comportin més de 40h. mensuals 
en els 30 dies naturals anteriors a la 
data de presentació de la sol·licitud. 

♦Presentar una declaració expressa de 

tenir interès a participar en el Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil, 
adquirint un comprimís de participació 
activa en les actuacions que es 
desenvolupin en el marc de la 
Garantia Juvenil. 

Procediment d’inscripció: 

S’ha establert un procediment 
d’inscripció telemàtica a través 
d’identificació electrònica. Això seria 
mitjançant DNI electrònic o certificat 
digital, però en cas de no tenir-ne  es 
pot fer una sol·licitud per demanar 

usuari i contrasenya. Aquesta sol·licitud 
es pot omplir a casa descarregant-la de 
la web  a http://www.empleo.gob.es/
ficheros/garantiajuvenil/documentos/
formulario_usuario_app.pdf o bé a 
qualsevol dels Serveis d’Informació 
Juvenil (PIJ, Punts Joves i Oficines 
Joves) i presentant-les a entitats de 
registre oficial que podreu consultar a: 
http://www14.gencat.cat/sacgencat/
AppJava/registre.jsp 

Després d’això el/la jove rebrà 
mitjançant correu electrònic les claus 

d’accés per omplir el formulari de 
sol·licitud i entrar així al Sistema 

de Garantia Juvenil.  

Un cop inscrit al registre de 
la Garantia Juvenil, se li farà 
un Qüestionari de Factors 

d’Ocupació a l’Oficina de Treball 
on se li prescriuran les actuacions 

concretes i se li assignarà una 
tutorització en funció de les seves 
necessitats. 

Paral·lelament, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, a través de la seva Àrea de 
Serveis a l’Empresa, ofereix una 
interlocució única i personalitzada per a 
informar i assessorar a les empreses 
sobre la Garantia Juvenil, així com dels 
ajuts a la contractació i formació de 
treballadors/es 

Incentius a la contractació: 

S’ha establert una bonificació per a la 
cont rac tac ió  de les  persones 
beneficiàries del Sistema Nacional de 
garantia Juvenil en funció dels diferents 
tipus de contractació. Per exemple, la 
contractació indefinida implica per a les 
empreses una bonificació mensual en 
l’aportació empresarial a la cotització a 
la Seguretat Social de 300€ durant un 
màxim de 6 mesos. Aquesta mesura és 
compatible amb la resta d’incentius. 
Les empreses només podran aplicar 
aquest incentiu si amb la contractació 
mantenen el contracte indefinit a 
jornada completa. 

Per  a  més in formac ió  h t tp : / /
garantiajuvenil.gencat.cat/● 

GARANTIA JUVENILGARANTIA JUVENIL  
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Programes d'avaluació i millora de la Qualitat de Ser-
vei a través del Client Misteriós (Mystery Shopping). 
Aquest tipus d’ocupació és utilitzada per empreses i 
companyies capdavanteres en els seus respectius sec-
tors com a eina per mesurar i millorar els aspectes rela-
cionats amb el Cicle d'Atenció al Client. 

Els clients misteriosos, actuen com a clients normals. 
Són avaluadors professionals que visiten l'establiment 
valorant aspectes relacionats amb els estàndards de 
qualitat o les capacitats comercials i/o de fidelització vers 
el client, obtenint informació imprescindible sobre: 

♦ Quin és el nivell real de servei i d'atenció al client que 
ofereix el seu establiment? 

♦ Com respon el personal en la seva tasca? 

♦ Es demostra suficient capacitat quan el personal té 
l'oportunitat d'afegir valor a la venda? 

Aquestes i moltes d’altres qüestions són les que avalua 
aquesta figura mitjançant la visita i/o la compra de pro-
ductes a determinades botigues, supermercats, restau-
rants, hotels o empreses de serveis. 

Algunes empreses que es dediquen a realitzar aquests treballs 
són a nivell internacional o d’àmbit nacional com per exemple: 

♦ El Cliente Indiscreto 

♦ Cliente Secreto 

♦ SGS 

♦ MetraCheck 

♦ Market Force 

♦ Front Line Focus... 

Hi ha moltes empreses que es dediquen a realitzar aquest ti-
pus de serveis per a altres empreses però no acostumen a 
contractar  les persones que fan el rol de client misteriós, sim-
plement s’informa de la tasca que s’ha de fer i a quina empre-
sa, tot a canvi d’una remuneració per la feina feta segons les 
indicacions establertes. Tothom pot fer de client misteriós, de 
fet, precisament, l’objectiu és interpretar el paper tenint clars 
els criteris d’avaluació, però passar desapercebut/da● 

 

 

 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  

CLIENT/A MISTERIÓS/A 
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MÉS RECURSOS A LA NOVA WEB  

DE CONSELL COMARCAL DEL  
TARRAGONÈS 

www.tarragones.cat 
 

El Consell Comarcal del Tarragonès 
compta amb una nova web: 
www.tarragones.cat on podreu obtenir 
informació de la nostra comarca i dels 
diferents departaments del Consell Co-
marcal. 

Podreu consultar tots els butlletins 
Info-Sal Tarragonès editats fins ara a 
Joventut/Servei Comarcal de Joventut/
INFO-SAL Tarragonès o al link:  

h t tp : / / tar ragones.cat/ joventut /sci -
tarragones/ass_laboral 
 

A l’apartat Club de la feina podeu con-
sultar també els horaris i la ubicació dels 
Punts Joves de la comarca des d’on 
s’ofereix la possibilitat de consultar ofer-
tes de feina i rebre assessorament labo-
ral, així com rebre suport per a la inscrip-

ció a la Garantia Juvenil: http://
tarragones.cat/joventut/interessa-1/pij En 
aquest mateix link teniu també un accés 
directe als PIJ’s del Tarragonès. 

 

D’altra banda trobareu informació a la 
borsa de treball en el lleure a http://
tarragones.cat/joventut/scj-tarragones/
borsa-treball i de com fer-nos arribar el 
vostre currículum si sou el perfil 
d’aquesta borsa. 
 

Podeu consultar informació sobre 
l’Oficina Jove del Tarragonès i el con-
tacte dels diferents serveis a 

 http://tarragones.cat/joventut/ojt 
 

I per últim podreu veure informació de la 
resta de departaments, jornades, cursos 
i notícies d’interès● 
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Ja està disponible i en marxa 

l’oferta formativa del Centre 

d'Innovació i Formació Ocupacional 

(CIFO) prevista per aquest últim 

trimestre de 2014 dels vuit Centres 

d'Innovació i Formació Ocupacional 

(CIFO) del SOC distribuïts per tot el 

territori català. Un d’ells situat a: 

 

L'activitat formativa que els CIFO 

d u e n  a  t e r m e  e s  b a s a 

fonamentalment en impartir accions 

de formació per a l'ocupació, 

específ iques, de qual itat i 

adaptades a les necessitats de les 

persones, de les empreses i dels 

territoris.  
 

En aquest moments la previsió de 

cursos és la que mostrem en el 

requadre que es pot veure a sota. 
  

 

A qui va dirigida? 

A persones en situació de 

desocupació o en actiu inscrites a 

les oficines de treball. 

En aquest link teniu disponible un 

buscador de cursos on trobareu 

aquest i altres impartits en altres 

CIFO’s: 

 http://www.oficinadetreball.cat/

socfuncions/

CercadorCursosSimple.do?

idiomaNavegacio=ca● 

                                                                     ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL  

  EN TEMES DE SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL...  

  PLAÇA IMPERIAL TÀRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

                                                                          www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

               SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

       joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

            www.tarragones.cat 

 

RECURSOS LABORALS:  

CIFO TARRAGONA 

 Butlletí 60                                                                                                                                                           4rt trimestre 2014  

Camí de la Budellera s/n 

43007 Tarragona 

Tel. 977 25 15 66.  


