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guia jove d'ocupació del baix penedès 
 
En aquesta guia trobaràs informació d'interès sobre tot el que té a veure 
amb l'ocupació: com buscar feina, on formar-te, com crear una 
empresa... i amb els recursos i contactes de la comarca del Baix 
Penedès.  
Des de l'Oficina Jove del Baix Penedès, amb el suport de l'Àrea 
d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès, et posem a l'abast 
aquesta eina per a facilitar-te la feina de buscar feina! 
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recerca de feina 
 

 

oficines de treball 
 

El Servei d'Ocupació de Catalunya disposa d'una xarxa d'Oficines 
de Treball i Punts d'Autoservei a tot el territori català. Pots buscar 
la que tens més a prop aquí.  
A les Oficines de Treball de la Generalitat pots: 

 

• Cercar cursos  

• Informació i sol·licitud de prestacions  

• Renovar l'atur  

• Cercar ofertes de feina  

• Canviar dades personals  

• Canviar la situació administrativa  

• Demanar recordatori de la paraula de pas / PIN  

• Canviar la paraula de PAS / PIN  

• Imprimir certificats i informes  
 

 
 

Oficina de Treball del Baix Penedès 
Camí Reial, 17-19 baixos 
El Vendrell 43700 
Tel. 977667922 
email: otg_vendrell.soc@gencat.cat  

 
 
 
 

 
 
serveis d'ocupació municipal 

 
Els Serveis d'Ocupació Municipals ofereixen recursos per a la 
mediació en la recerca de feina, així com de formació per 
l'ocupació i millora de l'ocupabilitat. En alguns casos també 
ofereixen serveis d'assessorament per a la creació d'empreses i 
suport en l'elaboració de plans d'empresa, de màrqueting, etc. 

 
 

 
 

 
Servei d’ocupació de l’Ajuntament d’Albinyana 
Ajuntament d’Albinyana – Plaça Mayor, 1 
Albinyana 43716 
Tel. 977687818 
Aj.albinyana@albinyana.cat 

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines-de-treball/
mailto:otg_vendrell.soc@gencat.cat


SOM (Servei d'Ocupació Municipal) de l'Arboç 
C/ Major, 37 1r 
L'Arboç 43720 
Tel. 977167179 
http://som.arbocenc.org/ 

 
Regidoria de treball i ocupació de Banyeres del 
Penedès 
Pl. De ‘Ajuntament, 6 
Banyeres del Penedès 
http://www.banyeresdelpenedes.cat/treball-i-
ocupacio/ 

 
SOM (Servei d'Ocupació Municipal) de La Bisbal 
del Penedès        
Plaça Major, 11-13 
La Bisbal del Penedès 43717 
Tel. 977688438 
email: ocupacio@bisbalpenedes.com 
www.bisbalpenedes.com/web/som-bisbal/  
 
Servei d’Ocupació Bellvei      
C/ Jaume Palau, 10 
Bellvei 43719 
Tel. 977 16 81 85 
pij@bellvei.altanet.org  
 
Regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell 
Passeig de la unió s/n 
Calafell platja 43820 
Tel. 977699009 
www.treball.calafell.cat 
 
SOM (Servei d'Ocupació Municipal) de Cunit          
C/ dels Horts, 5 
Cunit 43881 
Tel. 977676292 
email: somcunit@cunit.cat  
www.som.cunit.cat  

 
SOM (Servei d’Ocupació Municipal) DE SANTA 
OLIVA 
C/ Josep M. Mañé, 19-21 
Santa Oliva 43710 
Tel. 977679663 
ocupacio@santaoliva.cat 
www.santaoliva,cat 

 
 
 
 
 

http://som.arbocenc.org/
http://bisbalpenedes.com/web/som-bisbal/
mailto:pij@bellvei.altanet.org
https://treball.calafell.cat/
mailto:ocupacio@cunit.cat
http://som.cunit.cat/
mailto:ocupacio@santaoliva.cat
http://www.santaoliva,cat/


L'Eina, Servei d'ocupació municipal del Vendrell  
Camí Reial, 13-17 2n 
El Vendrell 43700 
Tel. 900338833 
www.leina.org  

 
 
 

 
oficina jove de treball 
 
L'Oficina Jove de Treball és un servei de la Direcció General de Joventut 
pensat per facilitar als joves l'accés al treball i vetllar per les seves 
condicions laborals. Es tracta d'un servei adreçat als joves menors de 35 
anys que treballa en els següents àmbits: 

• Assessorament laboral 

• Recerca de feina 

• Borsa de treball 

• Autoempresa 

• Treballar a l'estranger 
 

Oficina Jove de Treball 
C. Calàbria, 147 
Barcelona 08015 
Tel. 935675663 
email: jovetreball.tsf@gencat.cat  
web 

 

 
 
portals de recerca de feina per internet 
 
Els portals de recerca de feina per internet representen una eina útil per 
ampliar el radi d'actuació en el procés de recerca de feina. Ens permeten 
accedir a diversos processos de selecció a través d'internet.  
 
Podem veure les ofertes de feina només accedint al web del portal, però 
per participar dels processos de selecció haurem de crear un usuari i 
introduir les nostres dades personals i laborals (el nostre currículum). 
 
Podem dividir els portals de recerca de feina en dos grans grups: els 
genèrics i els especialitzats. Dins d'aquest últim grup podem trobar 
portals de sectors com el turisme, l'administració d'empreses o 
l'educació social. 
Podeu trobar més informació sobre aquests portals aquí. 
 
 

CercafeinaBP 
Cercador d'ofertes de feina per 
a joves del Baix Penedès 
www.netvibes.com/cercafeinabp 

http://www.leina.org/
mailto:jovetreball.bsf@gencat.cat
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/on_trobar_feina/trobar_feina_per_internet/
http://www.netvibes.com/cercafeinabp


 
 
 
premsa 
 
Podem trobar ofertes de feina a la premsa de gran difusió a Catalunya 
(La Vanguardia, El País, etc.), en els que hi ha un apartat on es 
publiquen ofertes de feina un cop per setmana: els classificats.  
A més, també hem de tenir en compte la premsa comarcal per tal 
d'arribar a les ofertes més properes al nostre lloc de treball. En el cas del 
Baix Penedès podem consultar el Diari Baix Penedès (digital), El 3 de 
vuit i el Diari de Tarragona. 
 
També existeix premsa especialitzada en temes d'ocupació i en recerca 
de feina com Laboris, Cinco Días, Expansió y Empleo, etc. 
 
També podem trobar algunes ofertes de feina a través de ràdios o 
televisions en programes com La borsa de treball del Món a RAC1, de 
RAC1 o Aquí hay trabajo, de TV2. 
 

 
 
 
xarxa de contactes personals 
 
Es tracta de la forma més utilitzada per trobar feina. El 70% de les 
persones que troben feina ho fan a través de la seva xarxa de contactes 
personals.  
Els membres que formin part d'aquesta xarxa han de ser persones 
relacionades amb el sector que ens puguin aportar informació sobre la 
situació d'aquest i sobre empreses que puguin necessitar personal.  
 
La funció de la xarxa de contactes és bidireccional; ens aporta 
informació sobre el sector i ens serveix com a altaveu per a les nostres 
aspiracions. 
Per a aconseguir aquest efecte hem de donar un missatge clar a la 
nostra xarxa de contactes sobre el que cerquem i sobre les nostres 
capacitats. Això ho podem fer a través de contacte personal, telefònic o 
per correu electrònic, sempre tenint en compte les nostres possibilitats i 
el grau de confiança que tinguem amb els contactes. 
 
Podeu trobar més informació sobre com treballar amb la xarxa de 
contactes aquí.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/onTrobarFeina.html


 
xarxes socials 
 
A través de les xarxes socials podem ampliar els nostres contactes a 
l'hora de cercar feina i hem de tenir en compte que les empreses, cada 
vegada més, fan servir aquestes xarxes per tal de trobar els 
professionals que necessiten. 
Les xarxes més consolidades en l’àmbit professional són Xing, Linkedin i 
Viadeo. Les tres ens permeten introduir les nostres dades laborals (les 
personals no cal introduir-les si no es vol) per tal de crear un perfil 
professional i fer contactes en aquest nivell. Aquests contactes ens 
poden permetre trobar feina, buscar col·laboradors per crear nous 
negocis, crear nous projectes professionals, etc. 
 
 

Xing: www.xing.com  
Linkedin: www.linkedin.com  
Viadeo: www.viadeo.com  

 

 
 
 
empreses de selecció i de treball temporal 
 
Les empreses de selecció i de treball temporal poden suposar un recurs 
molt útil a l'hora de cercar feina ja que acostumen a tenir informació 
centralitzada sobre ofertes de feina per sectors i territori. 
 
Les empreses de selecció de personal actuen com a intermediàries 
entre els llocs de feina i els candidats durant tot el procés de selecció. 
Podeu trobar un llistat de les que hi ha a Catalunya aquí. 
 
Les empreses de treball temporal contracten treballadors per cedir-los 
a altres empreses. Acostumen a oferir contractes de durada molt curta i 
ajuden a les empreses a cobrir els llocs de treball que necessiten amb 
urgència. Aquí en trobareu un llistat.  
 

 
 
ofertes de feina a l'administració pública 
 
Una de les feines més estables és la de la funció pública, és a dir, formar 
part del personal que treballa al servei de l'Administració. Per accedir a 
una plaça fixa cal fer oposicions, unes proves d'accés que es convoquen 
quan s'ofereixen places. Les convocatòries les publiquen els diaris 
oficials de cada administració. 
 
Per preparar unes oposicions s'ha d'estudiar un temari general, que 
inclou el coneixement de lleis com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i 
la Constitució espanyola, a més del funcionament de les institucions de 
tots els àmbits, des dels ajuntaments fins a la Unió Europea. Així mateix, 

http://www.xing.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.viadeo.com/
http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Empreses-de-seleccio-de-personal_JOVECAT
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/


cada plaça té un temari específic d'acord amb la feina que s'hi ha de fer. 
Aquests temaris es poden adquirir a llibreries i en portals d'Internet 
especialitzats. Una altra manera de preparar les oposicions és 
mitjançant els cursos, tan presencials com en línia, que ofereixen moltes 
acadèmies i centres privats d'ensenyament. 

Qui es presenta a oposicions també ha de demostrar el coneixement de 
l'idioma. A Catalunya, se sol demanar el certificat de nivell C de català. 
El qui no té aquest certificat o un de coneixement equivalent, ha de fer 
una prova específica de llengua. 

Un cop fets els exàmens, a la nota obtinguda s'hi afegeixen els mèrits, 
que provenen de l'experiència demostrada del currículum acadèmic i 
laboral. Els mèrits són molt importants per a obtenir una plaça, perquè a 
les oposicions sovint s'hi presenta molta més gent que no pas places 
s'ofereixen. A vegades, a la nota final també s'hi afegeix el resultat d'una 
entrevista personal. 
 
 

CIDO: Cercador d'informació de 
Diaris Oficials  
www.diba.cat/cido 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diba.cat/cido


 
formació per l'ocupació 
 

 

 
formació ocupacional 
 
Els cursos de formació ocupacional proporcionen els coneixements 
bàsics per exercir una feina o ofici. L'oferta de cursos de formació 
ocupacional acostuma a anar relacionada amb la demanda del mercat 
laboral i, per tant, va variant a mida que ho fa aquest context. 
 
La major part dels cursos de formació ocupacional estan subvencionats i 
acostumen a ser gratuïts. 
 
Dins la formació ocupacional trobem el programa d'escoles taller i cases 
d'oficis que facilita als joves menors de 25 anys l'accés a una formació 
bàsica en un ofici, a més de promoure que aquests assoleixin els 
objectius de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). A més, en alguns 
d'aquests programes, els joves poden arribar a cobrar fins el 75% del 
salari mínim interprofessional. 
 
El Servei d'Ocupació de Catalunya disposa d'un cercador de cursos de 
formació que es poden certificar i, amb això, certificar les competències 
professionals adquirides. A més, existeixen programes formatius per 
especialitats, amb els quals es pot obtenir un Certificat de 
Professionalitat que habilita per exercir una professió. 
 
Els Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) són centres que 
depenen del SOC i que estan especialitzats en formació ocupacional. 
N'hi ha vuit a tot el territori català i centren la seva activitat formativa en 
especialitats que corresponen a ocupacions altament demandades pels 
sectors econòmics i que compten amb una escassa oferta formativa. 
 
A la comarca del Baix Penedès, pots consultar les accions de formació 
ocupacional als Serveis d'Ocupació Municipals i Departaments de 
Treball de cada ajuntament.  
 
 
 

 
formació contínua 
 
La formació contínua es defineix com la que es va adquirint al llarg de 
tota la vida de la persona treballadora. La Generalitat de Catalunya 
exerceix la competència en formació professional contínua des del 
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. 
 Aquesta entitat s'encarrega de l'execució i la gestió dels programes de 
formació contínua a Catalunya per tal de promoure la formació al llarg 
de la vida de les persones treballadores. La seva actuació es divideix en 
tres programes: 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formacio_ocupacional/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formacio_ocupacional/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do?idiomaNavegacio=ca
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/
https://conforcat.gencat.cat/ca/inici


 

• Plans de formació sectorials (coneixements i habilitats que es poden 
aplicar a un determinat sector productiu) 

• Plans de formació intersectorials (coneixements i habilitats que es  
poden aplicar a qualsevol sector productiu) 

• Plans de formació dirigits a treballadors d'entitats d'economia social 
 
Es tracta de cursos subvencionats que es reparteixen d'una manera 
àmplia pel territori català o que fins i tot es poden cursar a distància. 
Busca'ls aquí. 

 
 
 
certificats de professionalitat 
 
Els certificats de professionalitat són titulacions oficials, emeses pel 
SOC, en relació a una activitat laboral. El fet de tenir un certificat de 
professionalitat d'un ofici concret certifica que la persona és competent 
per a realitzar les tasques d'aquesta activitat laboral d'acord amb les 
exigències de producció i ocupació.  
 
Cada certificat de professionalitat correspon a l'acreditació d'una 
qualificació professional 
 
Els certificats es poden obtenir a través de diverses vies: formació 
ocupacional o acreditació de les competències professionals. 
 
Els certificats de professionalitat els poden obtenir aquelles persones 
que els sol·licitin i acreditin que tenen els coneixements i capacitats 
corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència que el 
conformen. 
 
No obstant això, si una persona ha assolit les capacitats recollides en 
una o diverses unitats de competència sense arribar a completar 
l’itinerari d’un certificat de professionalitat, pot sol·licitar un document 
d’acreditació parcial acumulable corresponent a les unitats de 
competència que ha superat.  
 

 
 
acreditació de les competències professionals 
 
Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en 
el lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies 
no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les 
competències, però no l'acreditació oficial. 

Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir 
una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de 
professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i 
facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció 
professional i el reconeixement social. 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosFC.do?idiomaNavegacio=ca
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat/


A Catalunya, l'organisme que gestiona el procés d'acreditació de les 
competències professionals és l'Institut Català de les Competències 
Professionals i és l'encarregat de publicar les convocatòries de places 
per accedir-hi. 

L'usuari que obté una plaça per al procés d'acreditació haurà de realitzar 
les fases d'informació i orientació, avaluació i acreditació i aportar proves 
documentals que l'ajudin a acreditar aquesta experiència. També pot 
haver de realitzar alguna prova presencial com ara una entrevista, 
execució pràctica o observació en el lloc de treball. 

Tota la informació sobre el procés d'acreditació de les competències 
professionals es pot trobar a la plana web de l'ICQP. 

 

Punt d'Informació i Orientació d'Acreditació de les Competències 
Professionals del Consell Comarcal del Baix Penedès: 

 
Oficina Jove del Baix Penedès 
Carrer Àngel Guimerà, 17 
El Vendrell 43700 
Tel. 977157157 
email: baixpenedes@oficinajove.cat  

  

http://srvcnpbs.xtec.cat/icqp/acreditacio/
mailto:baixpenedes@oficinajove.cat


 

eines per a la recerca de feina 
 
 

 
currículum 
 
El currículum és l'eina fonamental per presentar-nos i comunicar les 
nostres aptituds en el procés de recerca de feina. El format i la 
informació que contingui el nostre currículum mostraran una primera 
imatge de nosaltres mateixos que farà que puguem accedir o no a altres 
fases del procés selectiu. Per això és important que coneguem aquesta 
eina a fins i que l'anem actualitzant i millorant sovint. 
 
La informació que ha de contenir un currículum es pot resumir en els 
següents apartats: 
 

• Dades personals 

• Formació acadèmica 

• Formació complementària 

• Idiomes 

• Coneixements informàtics 

• Experiència professional 

• Altres dades d'interès 
 

 
Hi ha quatre tipus de currículum que ens poden ser més o menys útils 
depenent de quina sigui la nostra situació en relació a la recerca de feina  
i l'experiència i formació de què disposem. 
 

• Cronològic 

• Cronològic invers 

• Funcional 

• Europass 
 
 
Consells per a millorar el currículum: 
 

• Expressar una idea en cada frase, amb paraules, frases i paràgrafs 
curts, màxim 2 fulls. 

• Evitar frases fetes i redundants 

• Incloure només informació rellevant (personal i acadèmica) 

• Facilitar la lectura amb negretes i espaiats 

• No mentir 

• Si pot ser, que no ocupi més d'una pàgina 

• Especificar a l'apartat d'experiència professional, les tasques 
realitzades a cada lloc de treball 

• Utilitzar paper de qualitat 

• Adaptar el currículum a cada lloc de treball 
 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/cercar_feina/curriculum_i_carta_de_presentacio/


 
carta de presentació 
 
La carta de presentació és un document amb què ens adrecem a la 
persona responsable del procés selectiu al qual volem accedir. Ens pot 
servir per fer-li saber perquè volem accedir a aquell lloc de treball i 
quines de les nostres capacitats creiem que poden ser importants per 
poder realitzar les tasques d'aquest lloc amb èxit. En el context actual de 
crisi, el fet d'adreçar-nos a una empresa a través d'una carta de 
presentació al currículum pot ser el fet diferencial que faci que el nostre 
currículum es tingui en compte, si més no, en les primeres fases del 
procés de selecció. 
 
Hi ha dos tipus de cartes de presentació: en resposta a un anunci i 
d’auto candidatura. Per als dos tipus és molt important cercar informació 
sobre l'empresa i relacionar la informació del nostre currículum que 
creiem important per cobrir el lloc de feina en qüestió. Pel que fa a les 
cartes d’auto candidatura, és important buscar un motiu pel qual ens 
adrecem a l'empresa demostrant l'interès que tenim per treballar-hi. 
 
 
Consells per a millorar la carta de presentació: 
 

• La carta ha de ser personal i intransferible 

• Convé redactar-la de nou per a cada candidatura i adaptar-la a cada 
lloc de feina 

• Cal concretar la formació, experiència i capacitats relacionades 
directament amb l'empresa a què ens adrecem 

• El text ha d'estar escrit en primera persona 

• Ha d'ocupar només un full i no s'ha de grapar al currículum 

• S'ha de procurar adreçar la carta a una persona en particular i ha 
d'anar signada 

 

 
 
entrevista de feina 
 
Si el currículum i la carta de presentació desperten l'interès de l'empresa 
pel perfil professional de la persona, probablement el convocaran a una 
entrevista personal o a unes proves psicotècniques o pràctiques per 
conèixer-la millor i avaluar-ne les aptituds. En qualsevol cas, és molt 
important anar-hi preparat i tranquil per fer-ho el millor possible. 
Normalment, les entrevistes de treball són individuals, entre l'aspirant i 
un representant de l'empresa; encara que també se'n fan en grup per 
conèixer altres aspectes de les persones aspirants. 
 
◦ Preparació de l'entrevista:  

• Conèixer el propi currículum. 

• Tenir presents els nostres punts forts i punts febles. 

• Informar-se sobre l’empresa. 

• Revisar les característiques del lloc de treball: recordar l’anunci i el 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/cercar_feina/curriculum_i_carta_de_presentacio/


perfil que es demana. 

• Intentar preveure les preguntes que poden fer i pensar possibles 
respostes. 

 
◦ Durant l'entrevista: 

• Tenir una actitud de confiança, de cordialitat i sinceritat. 

• Tenir cura del llenguatge corporal. 

• Ser correctes: inicialment tractar de vostè, parlar sempre amb 
educació i respecte de les antigues feines, companys, superiors o 
empreses. 

• Cuidar l'aspecte personal, la manera de vestir, la higiene… La 
imatge ha de ser coherent amb el lloc de treball. 

• Ser puntuals i apagar el mòbil. 

• Fer preguntes referents al lloc de treball: funcions a desenvolupar, 
possibilitat de promoció... 

• Ser agraïts. 
 

◦ Després de l'entrevista: 

• Avaluació de l’entrevista. 

• Millorar els punts febles. 
 

Pots trobar més informació sobre l'entrevista de feina i eines per a 
preparar-se-la en aquest enllaç. 
 

 
 
organització de la recerca de feina 
 
És important organitzar bé el temps que es dedica a la recerca de feina 
per tal d'optimitzar els recursos que s'hi dediquen i caure en la 
desmotivació. Pot anar molt bé decidir quantes hores a la setmana s'hi 
dedicaran i fins i tot marcar-se unes hores i dies concrets de treball. 
D'aquesta manera aconseguirem ser més fidels a les nostres previsions i 
veure quant de temps hem de dedicar a cada cosa: alta a portals de 
recerca de feina digitals, enviar o portar currículums en mà... 
 
Per tal que aquest procés no es converteixi en massa farragós o 
desmotivant podeu seguir aquests consells: 
 

• Fer una planificació prèvia de totes les tasques que ens caldrà fer: 
redacció i millora del currículum i cartes de presentació, 
recopilació i còpia de documents acreditatius, recerca d'ofertes de 
feina, cerca d'informació sobre les empreses del nostre sector, 
preparació d'entrevistes de treball... 

• Decidir els dies i hores que dedicarem a cada tasca mirant de 
variar les tasques de manera que no en deixem cap sense fer. 

• Dedicar dies diferents, a tasques diferents per tal de fer la recerca 
més variada. 

• Avaluar el temps que dediquem a cada tasca i les tasques que 
ens poden estar aportant més resultats. 

 

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/eines-i-recursos/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/cercar_feina/per_on_comencem/#FW_bloc_5a4ebf65-f87c-11e3-b7b7-000c29cdf219_1


També podem disposar de diverses eines amb la finalitat d'organitzar i 
fer senzill el procés de recerca de feina: 
 

• Taula de registre d'accions realitzades: podem anotar-hi les empreses on 
hem entregat el currículum i quin dia ho hem fet, les ofertes de feina a les 
que ens hem apuntat per internet, etc. 

• Carpeta amb documents acreditatius: és important que tinguem a punt 
documents acreditatius com titulacions o certificats d'empresa per si ens els 
demanen en algun procés selectiu. Si tenim tots aquests documents 
(original i fotocòpies) preparats en una carpeta ens serà més fàcil localitzar-
los en cas que els necessitem. 

 
 
 
 

Servei d'assessorament jove per a l'ocupació 
de l'Oficina Jove del Baix Penedès 
Carrer Àngel Guimerà, 17 
El Vendrell 43700 
Tel. 977157157 
email: baixpenedes@oficinajove.cat  

  

mailto:baixpenedes@oficinajove.cat


 

treballar a l'estranger 
 
 

 
recursos per a la recerca de feina a l'estranger 
 

• Per buscar feina l'estranger pots establir contacte amb les empreses 
que consideris interessants enviant-hi directament el currículum i la 
carta de presentació. Si és així, és recomanable fer servir el model de 
currículum europeu Europass. 

 

• Les agències que gestionen treball a l'estranger són el recurs més 
utilitzat perquè faciliten tots els tràmits i les gestions, encara que 
cobren per fer-ho.  

 

• En aquest enllaç s'hi troba un recull molt interessant de pàgines web 
per buscar feina a altres països, en trobaràs de diversos tipus, 
generals, per sectors laborals i algunes especialment adreçades als 
joves.  

 

• Si vols fer pràctiques professionals a l'estranger, informa't sobre els 
programes Eurodissea i Erasmus+, i altres programes i beques. 

 

• També et pots plantejar treballar d’au-pair, que consisteix a viure 
temporalment a un país estranger amb l'objectiu d'aprendre la llengua 
i tenir cura dels infants d'una família i ajudar en feines domèstiques. A 
canvi, l'au-pair té assegurada la manutenció, l'allotjament i un petit sou. 

 
 

 
temes legals 
 
Les condicions per a treballar a l'estranger són diferents depenent de si 
vas a un país comunitari o a un país no comunitari i també segons la 
durada de l'estada.  
 
Cal tenir en compte quina cobertura mèdica pots tenir: si el país de 
destinació té un conveni signat amb la Seguretat Social espanyola, 
presentant la targeta sanitària a les oficines de la Seguretat Social 
obtindràs la targeta sanitària europea i podràs acollir-te a la sanitat 
pública d'aquest país. Té una validesa d'un any per als treballadors o els 
seus familiars i de quatre anys per als pensionistes. Aquesta targeta té 
validesa als països de la Unió Europea, l'espai econòmic europeu, 
Suïssa i altres països amb conveni bilateral. 
Si el país on vols anar no té aquest conveni, és aconsellable contractar 
una assegurança privada de salut.  
 
En el cas de país comunitari, normalment, per a estades llargues, cal 
tenir present la següent documentació: 

• el DNI o el passaport et permet entrar i moure’t lliurement durant 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Agencies-que-gestionen-treball-a-lestranger_JOVECAT
http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Borses-de-treball-a-Internet-per-treballar-a-lestranger_JOVECAT
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/mobilitat-laboral/programa-eurodissea/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/erasmus/
http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Treballs-en-practiques_JOVECAT
http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Treballar_d_au_pair_a_lestranger_JOVECAT
http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Asseguranca_JOVECAT


un període de 3 mesos 

• estàs exempt de les obligacions de visat, passaport i controls 
sanitaris en arribar a un país de la Unió Europea 

• no necessites cap permís de treball 

• tan bon punt trobis una feina, i com a màxim tres mesos després 
de l’arribada, hauràs de sol·licitar la targeta de residència que 
tindrà una validesa de 5 anys i és renovable 

• t'has d'inscriure a l'oficina de la policia local de la població on 
estiguis residint 

En el cas de país no comunitari normalment, per a estades llargues, cal 
tenir present la següent documentació: 

• passaport i visat 

• inscriure’t a l'oficina consular més propera 

• sol·licitar el permís de residència i de treball 

• si l'estada és superior a tres o sis mesos, hauràs de presentar un 
document que acrediti que disposes de prou diners per mantenir-
te o bé demostrar que tens una feina; en aquest darrer cas, 
hauràs de presentar el contracte i una adreça on se’t pugui 
localitzar. 

Per a més informació, pots consultar en la pàgina web del Ministeri de 
l’Interior, els apartats referents a passaport i sortides a l'estranger i en la 
pàgina del Ministeri d'Afers Exteriors l'apartat de visats. O també trucant 
al telèfon gratuït del Ministeri d'Interior: 900 150 000. 

 
 
  

http://www.interior.gob.es/
http://www.interior.gob.es/
http://www.mae.es/


 

autoempresa 
 
 

 
perquè i com crear la teva pròpia empresa 
 
Si vols crear la teva pròpia empresa, has de tenir en compte molts 
aspectes: el teu caràcter i les teves habilitats, la viabilitat de la idea, la 
forma jurídica més adequada per a dur-la a terme, els tràmits que cal fer, 
les despeses inicials, les fonts de finançament...  
 
Tens perfil emprenedor? Descobreix-ho aquí. 
 
Per començar... cal fer el Pla d'empresa, un document on ha d'explicar el 
teu projecte empresarial. És l'eina principal per decidir si el teu projecte 
és prou sòlid per crear l'empresa, o bé si cal que recondueixis algun 
aspecte comercial, productiu, d'organització o financer.  
També és un bon dossier descriptiu per a sol·licitar ajuts públics o suport 
financer i, alhora, una guia que et facilitarà la presa de decisions.  
 
Per engegar el projecte empresarial, sigui quina sigui la forma jurídica 
que hagis triat, cal fer molts tràmits i cada un requereix una 
documentació específica, amb un cost associat. Hi ha tràmits comuns a 
totes les empreses i d'altres d'específics per a cada forma jurídica, els  
més habituals són: 

• El registrament de marques i noms comercials al Registre de la 
Propietat Intel·lectual.  

• La sol·licitud del número d'identificació fiscal, l'alta de les 
obligacions fiscals i del cens de l'Impost d'Activitats Econòmiques 
(IAE) a l'Agència Tributària. 

• La sol·licitud de permisos municipals, la comunicació d'obertura 
del centre de treball al Departament de Treball.  

• La legalització dels llibres obligatoris de gestió i facturació de 
l'empresa al Registre Mercantil (a l'enllaç trobaràs a quina de les 
dues oficines que hi ha al Vendrell has d'anar, depenent del 
municipi que siguis). 

 
 

Per informar-te en detall de tots els passos i tràmits a fer, pots adreçar-te 
al servei d'ocupació més proper que tinguis i, a més, consultar aquesta 
guia dels passos per a la creació d'empreses del Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. 
 
 

L'Eina, Servei d'ocupació municipal del Vendrell 
Camí Reial, 13-17 2n 
El Vendrell 43700 
Tel. 900338833 
www.leina.org  

 

http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Lesperit-emprenedor_JOVECAT
http://xarxaempren.gencat.cat/ca/crea-el-teu-negoci/fes-el-teu-pla-dempresa/
http://jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Article/Formes-juridiques_JOVECAT
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=c68f6790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c68f6790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=c68f6790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c68f6790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.bf85c5da3a82b31322530610b0c0e1a0/?vgnextoid=085d7c9c4a05a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=085d7c9c4a05a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=02b80c4ea1c9a3100c4ea1c9a3108d0c1e0aRCRD&vchannel=5b89007c1f1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.registradores.org/
http://xarxaempren.gencat.cat/ca/crea-el-teu-negoci/fes-el-teu-pla-dempresa/
http://www.leina.org/


 
Regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell 
Passeig de la Unió, s/n 
Calafell platja 43820 
Tel. 977699009 
www.treball.calafell.cat 

 
 

 
 
reempresa 
 
La reempresa es defineix com a compra o lloguer d'una empresa per 
part d'una o més persones amb l'objectiu de continuar amb el negoci 
original. 
És una opció molt vàlida per a les persones emprenedores que vulguin 
estalviar-se els tràmits i inversió que pot costar crear una nova empresa i 
aprofitar l'èxit que una empresa en funcionament pot estar tenint. 
 
Molts empresaris posen la seva empresa en venda per motius com la 
jubilació o el canvi de residència, però pot ser aquesta empresa tingui 
una clientela creada i un èxit assolit. Gràcies a la reempresa, un nou 
emprenedor podrà aprofitar aquests actius i no li caldrà començar de 
zero. 
 
El Centre reempresa actua mediant entre els empresaris que volen cedir 
la seva empresa i els emprenedors que la volen comprar. Per tal de 
donar certes garanties de l'estat de l'empresa, el centre realitza un estudi 
previ amb el propietari a través del qual es detecta el bon estat de 
l'empresa per tal d'establir-ne el preu més adequat i informar-ne als 
emprenedors interessats. Podeu accedir al web de reempresa i veure el 
llistat d'empreses disponibles i més detalls sobre el procés de cessió. 

 
 

Centre de reempresa 
de Catalunya 
www.reempresa.org 

 
 
 
 
ajuts per a emprenedors 
 
Si ets jove i vols crear la teva pròpia empresa pots trobar diversos tipus 
d'ajuts: 
 

• Finançament: productes financers (préstecs, crèdits, etc.) que tenen 
condicions més avantatjoses per als emprenedors, com ara tipus 
d'interès més baixos, major termini de carència o menys comissions. 

• Subvencions i ajuts: ajuts a fons perdut que es poden sol·licitar en 
crear una empresa per complementar el finançament necessari per 

https://treball.calafell.cat/
http://www.reempresa.org/


iniciar l'activitat. 

• Concursos i premis: podem presentar a concursos i premis la nostra 
idea de negoci iniciat. Els premis poden ser econòmics o de menció 
però sempre és probable que aportin publicitat al nostre negoci. 

• Incentius fiscals: es tracta d'un conjunt de condicions avantatjoses 
pel que fa a les despeses fiscals de la nostra empresa. Es poden 
sol·licitar un cop el negoci ja està en marxa i depenent de diversos 
factors (tipus de contractació, característiques personals de 
l'emprenedor...). 

 
Per tal d'estar ben informats sobre tots aquests ajuts podem consultar la 

Guia de Finançament del projecte Catalunya Empren de la Generalitat 

de Catalunya, l'ICF, Portal de l'Institut Català de Finances i ACCIÓ, Base 

de Dades d'Ajuts i Subvencions a la web de la Generalitat.. 

  

https://app.box.com/s/pftko319vn8aoh8g4q1z3b5xrlxipny2
http://www.icf.cat/ca/inici/
http://www.accio.gencat.cat/ca/inici


 
recursos de l'Oficina Jove del Baix Penedès 
 
 

 
servei d'assessorament jove per a l'ocupació 
 
Des de l'Oficina Jove del Baix Penedès s'ofereix orientació i 
assessorament als joves per a la recerca de feina, en els següents 
aspectes:  

• Com trobar feina: es donen les eines necessàries per a cercar feina: 
currículum, portals digitals de feina, l'entrevista, l'entorn, els serveis 
d'ocupació... 

• Servei d'informació i orientació de l'Acredita't: l'Oficina Jove és un punt 
d'informació i orientació de l'Acredita't de l'ICQP, per tant es dóna aquest 
servei a les persones interessades. 

• A més, s'ofereix assessorament en l'àmbit de la formació, fent una 
anàlisi amb el jove per ajudar-lo a trobar aquells estudis que més li 
interessen, com accedir-hi, on els fan, com s'hi pot accedir... i quines 
opcions existeixen que més s'adeqüin a les seves necessitats i a la seva 
realitat.  

 
Servei d'assessorament jove per a l'ocupació 
de l'Oficina Jove del Baix Penedès 
Carrer Àngel Guimerà, 17 
El Vendrell 43700 
Tel. 977157157 
email: baixpenedes@oficinajove.cat  

 

 
 
 
 
cercador digital d'ocupació 
 
El CercafeinaBP és una eina per a posar a l'abast dels joves les ofertes 
laborals de la comarca i les comarques veïnes.  
Aquesta eina està feta a partir del Netvibes i s'hi recullen els portals web 
d'ofertes de feina més rellevants com Feina activa, Infojobs, Infoempleo, 
Monster, Trobaré feina, Trabajos.com...  
Cada portal té endreçades les ofertes per àmbits laborals i s'actualitzen 
automàticament en estar enllaçades per RSS. 
 
 

CercafeinaBP 
Cercador d'ofertes de feina per 
a joves del Baix Penedès 
www.netvibes.com/cercafeinabp 
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