
   
. 

 
BUTLLETÍ LABORAL 

Butlletí mensual Núm. 37: Febrer de 2013 

 

Publicació mensual que recull temes d'actualitat i informació referent al món laboral. 

N O T Í C I E S  D ’ Ú L T I M A  H O R A  

 Més informació 

Ciutat Vella suma un nou punt d'informació juvenil 

El Districte de Ciutat Vella disposa d’un nou punt d’informació juvenil, situat 
a l’edifici de l’antic Palau Alòs. En aquest espai s’atén els joves i adolescents 
d'entre 12 i 30 anys i se’ls ofereix, entre altres matèries, informació i 
assessorament laboral.  

En aquest sentit, l’espai ofereix un servei d’assessorament laboral 

individualitzat, en col·laboració amb la Fundació Comtal, tots els dilluns de 

17 a 20h. 

Per reservar la teva cita 
o bé qualsevol altre 

informació: 

933 196 347 
pijciutatvella@bcn.cat 

Programa d’inserció laboral: Joves per l'ocupació! 

Joves per l'Ocupació és un programa orientat a la formació i la inserció 
laboral de persones joves fins els 25 anys amb l'objectiu de millorar la seva 
ocupabilitat. 

La formació professionalitzadora està enfocada als sectors de Comerç i 
Màrqueting, Serveis a les empreses i Hostaleria i Turisme. 

Dirigit a persones joves aturades inscrites a l'OTG com a demandants 
d'ocupació; entre 16 i 25 anys; que no disposen del graduat en ESO i 
aquelles que, malgrat l'han obtingut, no han continuat amb els estudis 
postobligatoris i han abandonat el sistema educatiu. 

Truca per informar-te quan son les properes sessions informatives!!  

 

Si estàs interessat/da 
en participar, contacta 

als telèfons 
93.320.95.37 / 

93.401.96.45 o en el 
correu electrònic:  

barcelonatreball@barce
lonactiva.cat 

 
http://bit.ly/Joves_Ocup

acio  

 

Els joves autònoms pagaran 50 euros de cotització el 
primer mig any 

Aquesta 'tarifa plana' es dirigirà als joves de fins a 35 anys que emprenguin 

un negoci. Gràcies a aquesta mesura, durant sis mesos pagaran només 50 

euros mensuals en cotitzacions. 

A més, després d’aquests sis primers mesos, s’aplicarà una reducció del 
30% de les cotitzacions socials durant dos anys per als homes de fins a 30 
anys i per a les dones de fins a 35 anys que iniciïn un negoci.  

Demana informació sobre aquesta mesura a la teva Tresoreria de la 
Seguretat Social més propera! 

 

http://bit.ly/50_euros  

mailto:barcelonatreball@barcelonactiva.cat
mailto:barcelonatreball@barcelonactiva.cat
http://bit.ly/Joves_Ocupacio
http://bit.ly/Joves_Ocupacio
http://bit.ly/50_euros


BUTLLETÍ LABORAL 
Butlletí mensual Núm. 37: Febrer de 2013. 

 

  

 

Barcelonès Jove Net: Ara pots inscriure’t a les ofertes i els 
tallers de forma online 

Han modificat la seva plataforma per ajudar als usuaris de la pàgina a 
realitzar diversos tràmits de forma més còmoda. El requisit indispensable 
per poder inscriure’s als tallers o a les ofertes de treball de 
www.barcelonesjove.net és ser usuari/a del portal. 

Quins avantatges em proporciona estar inscrit com a 
usuari a Barcelonès Jove? 

Una vegada t’hagis enregistrat a la seva pàgina web i omplert tots els camps 
(Dades Personals, Dades Laborals i Dades Butlletins) podràs: 

 Inscriure’t a un o més tallers, sense necessitat d’omplir un formulari 
cada cop 

 Inscriure’t a una oferta de treball telemàticament, sense necessitat 
d’haver de trucar a la Borsa d’Ofertes o d’haver d’omplir un formulari 
per cada oferta que t’interessa 

 Demanar una assessoria de mobilitat, ocupació, formació, etc. 
sense necessitat d’omplir cap formulari 

A més, cal que tingueu present que no totes les ofertes que gestionen es fan 
publiques, ja que en ocasions realitzen una preselecció de candidatures 
atenent les dades formatives i laborals dels usuaris inscrits a la borsa de 

treball. Per això és important que tingueu les dades actualitzades.  

 

Com inscriure's a una 
oferta de treball: PAS A 

PAS 

http://bit.ly/Inscripció_BJ
ove 

Prorrogada la vigència del Pla Prepara 
 

El Consell de Ministres ha aprovat la pròrroga del Pla Prepara, amb ajudes 

de 400 i 450 euros mensuals durant sis mesos per als aturats sense 

ingressos que hagin esgotat totes les prestacions i subsidis per 

desocupació. 

Aquest pla s’acabava el proper 15 de febrer. La pròrroga significa que 

aquells aturats que no havien rebut aquesta ajuda anteriorment podran 

sol·licitar-la també després d’aquesta data. 

http://bit.ly/Pla_Prepara 

Saps com funcionen les noves taxes judicials al món laboral? 

A continuació us esmentem coses importants que heu de saber: 

* Per anar a judici no s’ha de pagar cap taxa, es a dir, demanar l’acte de conciliació, posar la 

demanada, el judici i la primera sentència és gratuït. 

* En el cas que es vulgui recórrer la sentencia davant del TSJ de la Comunitat Autònoma (primer 

recurs) i, en cas de perdre’l, per recórrer al TS de la nació, SI S’HAURÀ DE PAGAR LA TAXA. 

* S’ha de pagar la taxa si es perd total o parcialment la demanda (si s’ha recorregut). Normalment 

moltes demandes no admeten recurs, les més comuns son les d’acomiadament o les reclamacions de 

http://www.barcelonesjove.net/
http://www.citapreviainem.es/prorroga-del-plan-prepara/
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quantitat de més de 3.000€. Però com ja hem dit, LA TAXA NOMÉS S’HA DE PAGAR SI ES 

RECORRE LA PRIMERA SENTÈNCIA. 

* Si és la empresa la que recorre la demanda, paguen ells, tu no tens cap despesa. 

* La taxa es redueix un 60% si es el treballador qui recorreix (la empresa la paga integrament). 

* Quan es tracta d’un cas de tutela de drets fonamentals NO S’HA DE PAGAR TAXA EN CAP CAS!! 

* Si es demana l’ EXECUCIÓ DE LA SENTENCIA no s’ha de pagar cap mena de taxa  (això seria per 

exemple si la sentencia ha condemnat a la empresa a pagar 30.000€ i no ens els donen.. llavors 

demanes l’execució de la sentencia perquè els hi embarguin les comptes, el local,... el que sigui) 

* Si s’arriba a un acord EXTRAJUDICIAL es torna el 60% de la taxa a qui l’hagi pagat. 

* Si algun treballador, per les seves circumstancies personals, te dret a JUSTICIA GRATUITA no haurà 

d’abonar cap taxa. 

Com a exemple podem posar que més o menys un treballador per recórrer pagaria uns 200€ per 

interposar un recurs davant el TSJ i uns 300€ si es davant del TS. 

Per més informació vine a l’assessoria laboral de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil. 

13 de febrer – Cafe&Jobs a Barcelona! No t’ho perdis!! 

Cafè & Jobs és una reunió d'ambient distès, ideal per donar-se a conèixer a 

professionals de Recursos Humans que busquen cobrir llocs vacants en els 

processos de selecció que tenen oberts. 

L'entrevista de treball és un procediment excessivament formal, fred i, de 

vegades, intimidatori. Amb Cafè&Jobs l'entrevistador és ara un company de 

taula, que en un territori neutral, i amb una xerrada animada coneix molt més 

directament a un possible candidat per als seus processos de selecció. 

Cafe & Jobs pretén fer accessibles les entrevistes de treball a tothom, en un 

entorn espontani; “entorn d'un cafè”. 

La propera sessió es realitzarà el dia 13 de febrer a les 18h. Si vols veure 

quins son els perfils disponibles consulta la web de Cafe&Jobs. 

http://cafeandjobs.com/ 

Documental '#paro0'  

El documental "#Paro0" recull el testimoni d'empreses en creixement que 

busquen professionals amb noves habilitats i posa sobre la taula les 

oportunitats professionals i necessitats de talent de l'actual mercat de treball. 

És un projecte elaborat per la plataforma de formació Floqq.com i en el que 

un total de quinze empreses han aportat el seu punt de vista sobre la 

situació laboral a Espanya. 

http://vimeo.com/51805
022# 

http://vimeo.com/51805022
http://www.floqq.com/
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Oberta la convocatòria linktoStart per 2013 

Ets emprenedor? Tens una idea de negoci i no saps per on començar? 
 

La Fundació INLEA t’ofereix linktoStart, un programa de formació i 

acompanyament per als emprenedors que volen emprendre en Internet. Si 

estàs pensant a crear un portal, una botiga on-line, una app o un programari, 

linktoStart t’ajuda a concretar aquestes idees en un negoci viable perquè 

puguis llançar el teu start-up (empresa de base tecnològica) amb garanties. 

 

LinktoStart ofereix una sèrie de sessions online perquè puguis accedir des 

de qualsevol lloc d'Espanya. Aquestes sessions estan impartides per 

emprenedors d’èxit i experts en les matèries que necessites per muntar una 

empresa. Per arribar al final del programa, en què es reconeixerà el teu 

start-up com una de les millors, hauràs d’anar passant les diferents etapes i 

treballar dur. Però guanyaràs en contactes, capacitat per adaptar-te al 

mercat i aconseguir finançament, reconeixement i la possibilitat d’accedir a 

l'acceleradora linktoGrowUp. 

 

El dia 22 de gener es va obrir la convocatòria fins al 15 de març. 

 

 

+ info a: 

http://fundacioninlea.org
/propios/linktostart/pres

entacion/ 
 

Preinscripció: 

http://fundacioninlea.org

/formulario-de-

inscripcion-linktostart-

2013/ 

 

RECORDA ELS HORARIS DE L’ASSESSORIA 
LABORAL!! 

 

 

Es poden demanar assessories personalitzades d’assessorament laboral amb cita prèvia els:  
 

  
DILLUNS 

 

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
 
 

MATI 

 
10 – 14h 
Centre 

d’Informació i 
Assessorament 

per a Joves 
 

  
10.30 – 13.30h 

PIJ Sarrià – 
Sant Gervasi 

 
10.30 – 13.30h 
PIJ Sant Martí 

 
 

TARDA 

 
16 – 20h 
Centre 

d’Informació i 
Assessorament 

per a Joves 
 

17-20h 
PIJ Ciutat Vella 

 
 

 
17 – 20h 

PIJ Sants – 
Montjuic 

 
17-20h 

PIJ Gracia 

 
17 – 20h 

PIJ Garcilaso 

 
17 – 20h 
PIJ Horta-
Guinardó 

 
17-20h 

PIJ Les Corts 
 

 

 
 

Tota la informació dels Punts d’Informació Juvenil a 
http://www.infojovebcn.cat/ 

http://www.infojovebcn.cat/

