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(T-1) ON PUC TROBAR FEINA? 
 
EL SERVEI  D’OCUPACIÓ  DE  CATALUNYA  – SOC  
 
Per a persones a partir de 16 anys, en situació d’atur o persones que volen millorar la feina. 
Un cop feta la inscripció com a demandant d’ocupació es rep el document d'alta i de 
renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). 
http://serveiocupacio.gencat.cat 
 
Oficina de Treball de la Generalitat de Vilafranca del Penedès 
Plaça del Penedès, 4, 1r pis          
Tel 93 890 36 55 / 93 817 07 36 
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8.30 fins a les 14 h. 

 
GARANTIA JUVENIL  
 
Per a joves de més de 16 i menys de 30 anys i: 

- No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud. 
- No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació 

de la sol·licitud. 
- No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació 

de la sol·licitud. 
 
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil, que un cop 
estàs inscrit/a, en un termini de 4 mesos, t’ofereix una oferta de treball, unes pràctiques en 
una empresa o formació per accedir al mercat de treball. 
http://garantiajuvenil.gencat.cat 
 
Inscripcions:  
 

� Oficina de Treball de la Generalitat  
� Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

 Carrer Clascar, 1-3 
 Vilafranca del Penedès 
 Tel. 93 890 00 00 
 Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. / dijous de 17 a 19 h. 
 

SERVEI  LOCAL  D’OCUPACIÓ  
 
Per a persones a partir de 16 anys. Són serveis públics que tenen com a finalitat fomentar i 
millorar l’accés al mercat laboral.  
A través d’aquests serveis t’hi inscrius a la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona que 
ofereix ofertes de feina. 
 
Oficina Municipal de Treball 
Pl. Penedès, 4, baixos. Tel. 93 817 24 47. 
http://ocupacio.vilafranca.cat 
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
* Consulta la fitxa específica per contactar amb el que tens al teu municipi. 

 
Al SIAJ disposes d’ofertes de feina que pots consultar directament a la nostra oficina, al web 
http://joventut.vilafranca.cat o al facebook de “Joventut Vilafranca”.  
També et podem facilitar llistat d’ETT de la zona i altres recursos per a la teva cerca de feina. 


