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Aquesta guia descriu els diferents recursos d’ocupació, formació i
emprenedoria ubicats a Palamós.
La finalitat d’aquesta publicació és facilitar informació a persones
demandants d’ocupació, estudiants, emprenedors/es i empreses sobre
serveis, recursos i eines per a millora la seva situació professional i formativa.
La millor forma de generar noves oportunitats és treballar des de les pròpies
habilitats i competències personals i professionals fent ús de les eines i
instruments que tenim al nostre abast.

Equip del Servei de Promoció Econòmica
Palamós, març 2017

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
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01. SERVEIS I RECURSOS
PER A JOVES
SI TENS ENTRE 16 I 29 ANYS CONSULTA ELS
RECURSOS I SERVEIS D’ORIENTACIÓ I
ASSESSORAMENT SOBRE TREBALL,
FORMACIÓ, MOBILITAT, LLEURE, SALUT I
OCI QUE ET PODEN SER ÚTILS.
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PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL
On puc rebre aquest servei?
Ajuntament de Palamós
Departament de Joventut
Punt Jove
C/ Santa Marta, 6. 17230 Palamós
972 31 37 39
puntjove@palamos.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 16 a 20 h (excepte els dimecres)
Procediment d’inscripció: presencial al Punt Jove
http://www.palamosjove.cat/
https://www.facebook.com/puntjovepalamos
Punt d’Informació Comarcal del Programa de Garantia Juvenil
Oficina Jove del Baix Empordà
Coll i Vehí, 16-24. 17100 la Bisbal d’Empordà
ebanti@baixemporda.cat
699 42 52 55
Horari d’atenció Oficina Jove: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h
https://bejove.wordpress.com/garantia-juvenil/
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació juvenil. Quan realitzes la inscripció podràs accedir a accions de formació
i treball, pràctiques laborals i/o itinerari d’emprenedoria.
Servei d’Ocupació de Catalunya
Oficina SOC
C/ Josep Joan, s/n, 2a planta. 17230 Palamós
972 31 53 54
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Procediment d’inscripció: presencial sense cita prèvia
Requisits d’accés: persones inscrites a l’oficina de Palamós i la Bisbal d’Empordà

PROGRAMA DE SUPORT PER A LA INSERCIÓ LABORAL
Servei d’orientació , assessorament, mentoria i acompanyament per a crear un itinerari laboral i formatiu personalitzat
Grup d’estudi i suport per a joves que estigui cursant les proves de GESO i/o proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig

On puc rebre aquest servei ?
Fundació Gentis
Punt Jove de l’Ajuntament de Palamós
C/ Santa Marta, 6. 17230 Palamós
609 326 793
tgomez@gentis.org
Horari d’atenció: dimecres de 8 a 15h
Procediment d’inscripció: cita prèvia
Requisits d’accés: joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil			

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
PFI - PTT Pla de transició al treball de Palamós - Palafrugell
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

On puc rebre informació?
Ajuntament de Palamós
Departament d’Ensenyament
Escola Municipal d’Adults (EMAP)
C/ Riera, 31. 17230 Palamós
972 31 87 02
b7960009@xtec.cat
Horari d’atenció: cita prèvia
http://www.palamos.cat/palamos/ajuntament/punts.aspx?punt=p36
Requisit d’accés: joves entre 16 i 21 anys que no estiguin en possessió del títol de graduat
d’ educació secundària obligatòria (ESO)

PROGRAMA JOVES PER A L’OCUPACIÓ
Joves per a l’ocupació
Programa de formació professional en l’àmbit de l’hostaleria
Promoció Econòmica i Turisme
Consell Comarcal del Baix Empordà
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs. 17100 La Bisbal d’Empordà
972 64 23 10			
joves@baixemporda.cat		
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h - cita prèvia		
http://www.baixemporda.cat/promocio/projectes/joves-per-l-ocupacio.html
Requisits d’accés: joves demandants d’ocupació de 16 a 25 anys

FORMACIÓ OCUPACIONAL
Cursos de formació subvencionada per a persones demandants d’ocupació

On puc rebre formació?
Cambra de Comerç de Palamós
C/ Dídac Garrell i Tauler, 10. 17230 Palamós
972 31 40 77
info@cambrapalamos.org
Horari d’atenció: de juny a setembre, de 8 a 15 h / resta de l’any de 9 a 13, i de 15 a 18 h
http://www.cambrapalamos.org/
Curs d’ajudant de cuina / ajudants de carnisseria / comerç / cambrers o cambreres/ jardiners o jardineres– piscines / peixateria.
Programació oberta durant l’any – a demanda.
Requisit d’accés: joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil
IDFO - UGT
Oficina SOC. C/ Josep Joan, s/n. 17230 Palamós
872 50 44 10
mbague@idfo.com
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 21 h
https://www.idfo.com/areas
Formació ocupacional i formació contínua subvencionada
Requisit d’accés: persones inscrites al SOC

02. BUSQUES FEINA?
CONSULTA ELS SERVEIS ON REGISTRAR-TE
PER A PARTICIPAR EN PROCESSOS DE
SELECCIÓ SEGONS EL TEU PERFIL
PROFESSIONAL, REBRE ORIENTACIÓ I
ASSESSORAMENT PROFESSIONAL I FER
RECERCA DE FEINA

10

ITINERARI LABORAL
Principals serveis on registrar-te com a demandant d’ocupació.
Si estàs en situació d’atur, estudiant o treballant i busques una millora laboral segueix els següents passos:

V

1. INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

REGISTRA’T COM A DEMANDANT D’OCUPACIÓ A L’OFICINA DE TREBALL DE PALAMÓS
PODRÀS
PARTICIPAR EN PROCESSOS DE SELECCIÓ
CERCAR CURSOS DE FORMACIÓ
DEFINIR EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL
CERCAR FEINA FORA DE CATALUNYA
RECORDA RENOVAR LA DEMANDA D’OCUPACIÓ DE FORMA PERIÒDICA

Si renoves de forma periòdica la teva demanda d’ocupació col·labores a que les dades de persones demandants d’ocupació
estiguin actualitzades per tal que es planifiquin programes pel foment de l’ocupació.
La renovació de la demanda és una obligació per a les persones demandants d’ocupació i per als beneficiaris de prestacions i
subsidis d’atur.
El DARDO és el document que acredita haver-se inscrit al SOC i conté la data de la propera renovació.

On puc rebre aquest servei?
Oficina SOC
C/ Josep Joan, s/n, 2a planta. 17230 Palamós
972 31 53 54
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html

V

2. INSCRIPCIÓ A LA BORSA DE TREBALL MUNICIPAL

REGISTRA’T COM A DEMANDANT D’OCUPACIÓ A LA BORSA DE TREBALL DEL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
PODRÀS
PARTICIPAR EN PROCESSOS DE SELECCIÓ
ACCEDIR AL SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
REBRE INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT SOBRE SERVEIS I RECURSOS

On puc rebre aquest servei?
Ajuntament de Palamós
Servei de Promoció Econòmica
Parc dels Països Catalans, 3. 17230 Palamós
972 60 03 80
ocupacio@palamos.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
http://www.palamosocupacio.cat

V

3. INSCRIPCIÓ AL PORTAL: “FEINA ACTIVA”

PER A REGISTRAR-TE NECESSITES UNA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC
PODRÀS
CONSULTAR I ACCEDIR A TOTES LES OFERTES PUBLICADES
REBRE ALERTES D’OFERTES DE FEINA EN EL TEU CORREU ELECTRÒNIC
SEGUIR ELS SECTORS PROFESSIONALS VIA TWITTER@FEINAACTIVA

Com puc registrar-me ?
A través de la Web: https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/candidateregistration

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Serveis d’assessorament per acompanyar-te en el teu procés de recerca de feina.
Podràs solucionar dubtes per a triar formació, cursos i/o escollir una professió o orientar la teva carrera professional

On puc rebre aquest servei?
Ajuntament de Palamós
Servei de Promoció Econòmica
Parc dels Països Catalans, 3. 17230 Palamós
972 60 03 80
orientacioprofessional@palamos.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
www.palamosocupacio.cat

Servei d’Ocupació de Catalunya
Oficina de Treball de Palamós
C/ Josep Joan, s/n, 2a planta. 17230 Palamós
972 31 53 54
cita.orientacio.soc@gencat.cat
Horari d’atenció: de 8.30 a 14 h
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/
orientacio_professional.html
Requisits d’accés: persones inscrites al SOC
Per tal d’inscriure-us al servei d’orientació professional podeu demanar cita prèvia enviant un correu electrònic a cita.orientacio.
soc@gencat.cat, amb el vostre nom i número de DNI. Des de la vostra Oficina de Treball contactaran amb vosaltres per acordar la
cita i iniciar el servei.

IDFO - UGT
Programa d’orientació i acompanyament a la inserció
C/ Josep Joan, s/n. 17230 Palamós
972 31 62 89
mcaner@idfo.com /rbarroso@idfo.com / mbague@idfo.com
Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 9 a 18 h, i divendres de 9 a 15 h
Requisit d’accés: persones en situació d’atur o millora laboral derivats per l’oficina de treball de Palamós i l’oficina de treball de La
Bisbal d’Empordà
Creu Roja
Punt de suport a les famílies
C/ de la Mercè 17. 17230 Palamós
972 60 22 11
paula.perez@creuroja.org
elisabet.duran@creuroja.org
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 13 h
Requisits d’accés: famílies en circumstàncies de vulnerabilitat

03. FORMACIÓ PER A
L’OCUPACIÓ I LA
MILLORA PROFESSIONAL
SI VOLS SER MÉS COMPETITIU I MILLORAR
EL TEU PERFIL PROFESSIONAL T’ AJUDAREM
A TROBAR LES ACTIVITATS FORMATIVES QUE
T’INTERESSIN

16

FORMACIÓ OCUPACIONAL
Cursos de formació per a la capacitació en el context laboral adreçat prioritàriament a persones en situació d’atur

On puc formar-me?
Ajuntament de Palamós
Servei de Promoció Econòmica
Parc dels Països Catalans, 3. 17230 Palamós
972 60 06 80
orientacioprofessional@palamos.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13.30h
http://www.palamosocupacio.cat
Formació professional en diferents sectors: restauració, hostaleria i serveis
Consell Comarcal del Baix Empordà
Promoció Econòmica i Turisme
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs. 17100 La Bisbal d’Empordà
972 64 23 10
formacio@baixemporda.cat
http://www.baixemporda.cat/promocio/
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (cita prèvia)
Formació professional en diferents sectors: restauració, hostaleria, serveis, comerç i turisme
Tecna - Centre de Formació
TecnaQuatre Palamós, SL
c/ Dídac Garrell i Tauler, 8 1r. 17230 Palamós
972 60 22 25
infocentre@tecnaformacio.com
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 12.30 i de 17 a 20 h (els divendres de 17 a 19 h)
www.tecnaformacio.com
Formació de Certificats de Professionalitat d’Administració i Gestió
Espai del Peix. Museu de la Pesca. (Port de Palamós)
Moll Pesquer S/N
972 60 04 24
infomuseu@palamos.cat
www.espaidelpeix.org
Formació en diferents sectors: restauració, hostaleria i peix

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Formació on es treballen habilitats i coneixements professionalitzadors vinculats a una professió que s’adquireixen cursant cicles
formatius de grau mitjà i superior

On puc formar-me?
Institut de Palamós
C/ Nàpols, 22. 17230 Palamós
972 60 23 44
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i dimarts i dijous de 15.30 a 17.30 h
http://inspalamos.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=130
Cicles de formació de grau mig
Atenció a persones en situació de dependència
Cures auxiliars d’infermeria
Sistemes Microinformàtics i xarxes
Farmàcia i Parafarmàcia
Cicles de formació de grau superior
Desenvolupament d’aplicacions multiforma
IES Baix Empordà
Av. de les Corts Catalanes, s/n - 17200 Palafrugell
972 30 03 23
iesbaixemporda@xtec.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts de 15 a 17 h
http://www.iesbaixemporda.cat/intranet/index.php
Cicles de Formació de Grau Mig
Gestió Administrativa
Gestió Administrativa, d’àmbit jurídic
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Electromecànica de vehicles
Cuina i Gastronomia
Forneria, pastisseria i confiteria
Cicles de Formació de Grau Superior
Administració i Finances
Direcció de Cuina (Formació Dual)
Guia informació i assistència turística
Sistemes electrotècnics i automatitzats (Formació Dual)

FORMACIÓ PROFESSIONAL A DISTÀNCIA
On puc rebre aquesta formació?
INSTITUT OBERT DE CATALUNYA (IOC)
Departament d’Ensenyament
Av. del Paral·lel, 71-73. 08004 Barcelona
Procediment d’inscripció: http://ioc.xtec.cat/educacio/ges-informacio-general
Requisits d’accés: persones major de 18 anys o més (o que els compleixen l’any natural en què es formalitza la matrícula) / les persones que tenen entre 16 i 18 anys i volen estudiar a distància han de demanar una autorització a la direcció de l’IOC / les persones
que tenen menys de 16 anys i volen estudiar a distància han de demanar una autorització al Departament d’Ensenyament.

FORMACIÓ CONTÍNUA
Programes de formació professional adreçat a persones treballadores en actiu i a empreses per a garantir la formació al llarg de la vida

On puc formar-me?
Cambra de Comerç de Palamós
C/ Dídac Garrell i Tauler, 10, 17230 Palamós
972 31 40 77
info@cambrapalamos.org
Horari d’atenció: de juny a setembre de 8 a 15h / resta de l’any de 9 a 13 h, i de 15 a 18 h
Centre organitzador de la Formació Bonificada de la Fundación Tripartita
Consulta l’oferta formativa a la web: http://www.cambrapalamos.org/
Tecna - Centre de Formació
TecnaQuatre Palamós, SL
C/ Dídac Garrell i Tauler, 8 1r. 17230 Palamós
972 60 22 25
infocentre@tecnaformacio.com
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 12.30 i de 17 a 20 h (els divendres de 17 a 19 h)
Centre organitzador de la Formació Bonificada de la Fundación Tripartita
Entitat externa acreditada i inscrita en el corresponent registre.
Consulta l’oferta formativa a la web: www.tecnaformacio.com

IDFO - UGT
C/ Josep Joan, s/n. 17230 Palamós
972 31 62 89
girona@idfo.com / mbague@idfo.com
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 18 h
Consulta l’oferta formativa a la web: www.idfo.com

CURSOS PER A L’OBTENCIÓ DE PROVES D’ACCÉS
Formació que condueix a l’obtenció de títols oficials i homologats pel Departament d’Ensenyament

On puc formar-me?
Ajuntament de Palamós
Departament d’Ensenyament
Escola Municipal d’Adults (EMAP)
C/ Riera, 31. 17230 Palamós
972 60 08 10 / 972 31 87 02
escolaadults@palamos.cat
Horari d’atenció: cita prèvia / per correu electrònic
http://www.palamos.cat/palamos/ajuntament/punts.aspx?punt=p07
Cursos de preparació a proves d’accés
Prova d’accés a grau mitjà
Prova d’accés a grau superior
Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
Curs de graduat en educació secundària obligatòria
Curs de graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

COMPETÈNCIES DIGITALS
En l’actualitat i en els propers anys resultarà fonamental tenir coneixements, accés i domini de l’ús de les noves tecnologies, tant
en l’entorn professional, social, administratiu i familiar.

On puc rebre aquesta formació?
Ajuntament de Palamós
Departament d’Ensenyament
Escola Municipal d’Adults (EMAP)
C/ Riera, 31. 17230 Palamós
972 31 87 02
aulaaprenentatge@palamos.cat
Horari d’atenció: cita prèvia / per correu electrònic
http://www.palamos.cat/palamos/ajuntament/punts.aspx?punt=p07
Cursos d’informàtica de diferents nivells
Ajuntament de Palamós
Servei de Promoció Econòmica
Parc dels Països Catalans, 3 - 17230 Palamós
972 60 03 80
orientacioprofessional@palamos.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
http://www.palamosocupacio.cat
Cursos, tallers i monogràfics d’accés i ús a les noves tecnologies
Tecna - Centre de Formació
TecnaQuatre Palamós, SL
c/ Dídac Garrell i Tauler, 8 1r. 17230 Palamós
972 60 22 25
infocentre@tecnaformacio.com
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 12.30 i de 17 a 20 h (els divendres de 17 a 19 h)
http://www.tecnaformacio.com
Centre examinador d’ACTIC.
Centre examinador de Microsoft Office Specialist.

IDIOMES
On puc rebre aquesta formació?
Ajuntament de Palamós
Departament d’Ensenyament
Escola Municipal d’Adults (EMAP)
C/ Riera, 31. 17 230 Palamós 					
972 31 87 02
aulaaprenentatge@palamos.cat
Horari d’atenció: Cita prèvia / per correu electrònic
http://www.palamos.cat/palamos/ajuntament/punts.aspx?punt=p06
Cursos d’anglès. Nivells; 1, 2, 3, 4 i 5
Cursos de francès. Nivells: 1,2,3
Cursos de llengua castellana. Nivell 1
*Els nivells 1, 2 i 3 dels idiomes tenen una certificació oficial del Departament d’ Ensenyament de la Generalitat
Servei Local de Català
Consorci per a la Normalització Lingüística
C/ Riera, 31. 17230 Palamós
972 60 09 90
palamos@cnpl.cat
Horari d’atenció:de dilluns a dijous de 10.30 a 13.30 h
http://www.palamos.cat/palamos/ajuntament/punts.aspx?punt=p18
			
Cursos de català
Formació presencial i a distància (Parla.cat)
Cursos per aprendre a parlar el català (nivells bàsic i elemental)
Cursos per aprendre a usar correctament el català escrit (nivells intermedi i de suficiència)

Cambra de Comerç de Palamós
C/ Dídac Garrell i Tauler, 10, 17230 Palamós
972 31 40 77
info@cambrapalamos.org
Horari d’atenció: de juny a setembre de 8 a 15 h / resta de l’any de 9 a 13 h, i de 15 a 18 h
http://www.cambrapalamos.org/
Cursos d’anglès i francès d’atenció al públic (220h)
Consell Comarcal del Baix Empordà
Promoció Econòmica i Turisme
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs. 17100 La Bisbal d’Empordà
972 64 23 10
formacio@baixemporda.cat
http://www.baixemporda.cat/promocio/
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (demaneu cita prèvia)
Cursos sobre diferents temàtiques i especialitzacions: anglès, francès, alemany, rus, etc.

CERCADORS DE FORMACIÓ
OFICINA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
Per a persones en situació d’atur o millora laboral: cursos de formació professional que permeten l’obtenció de certificat de
professionalitat.
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do
Per a persones treballadores en actiu: formació contínua per millorarla qualificació professional.
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosFC.do

FORMACIÓ EN XARXA
La Diputació de Girona ofereix un servei de consulta que aglutina l’oferta formativa per millorar l’accés al mercat de treball. Les
formacions s’adrecen a persones en situació d’atur, en actiu, emprenedors/es i empresaris/àries.
http://www.ddgi.cat/formacioenxarxa
CATALUNYA PROFESSIONAL
Catalunya Professional és l’eina que permet localitzar tota l’oferta de formació professional de Catalunya (la inicial, l’ocupacional
i la contínua) en una única plataforma digital. Aquest portal et facilita l’accés a tota l’oferta formativa de formació professional
inicial i formació professional per a l’ocupació.
http://fp.gencat.cat/cat_prof/AppJava/views/index.xhtml?set-locale=ca_ES
EDUCAWEB
Orientació Acadèmica
Informació i continguts sobre el sector educatiu
http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/formacio-professional-fp/nivells-formacio-professional/
ESTUDIAR A CATALUNYA
Web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/
DE QUÈ T’AGRADARIA TREBALLAR?
En aquest apartat, et mostrem feines agrupades en entorns professionals. Tria’n un per iniciar el camí cap a la teva professió. Si
no en tens cap preferència, fes el qüestionari d’autoconeixement.
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/itineraris/de_que_tagradaria_treballar/

04. CREACIÓ D’EMPRESES
I CREIXEMENT
EMPRESARIAL
SI VOLS EMPRENDRE I TREBALLAR EN EL TEU
PROPI PROJECTE UTILITZA ELS SERVEIS
D’ASSESSORAMENT PERSONALITZATS.
TROBARÀS UNA ÀMPLIA OFERTA D’ACTIVITATS I
PROGRAMES PER TIRAR ENDAVANT AMB ÈXIT EL
TEU NEGOCI.
SI TENS UNA EMPRESA I NECESSITES
CONTRACTAR PERSONAL CONSULTA EL SERVEI
D’INTERMEDIACIÓ LABORAL
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SERVEIS A PERSONES EMPRENEDORES I EMPRESES
Servei d’assessorament i acompanyament per a persones que volen crear una empresa o que l’han creat durant l’últim any, per
a empreses en procés de creixement i consolidació i empreses en procés de reestructuració

On puc rebre aquest servei?
Ajuntament de Palamós
Servei de Promoció Econòmica
Parc dels Països Catalans, 3. 17230 Palamós
Tel. 972 60 03 80
ocupacio@palamos.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
Xarxa Emprenedoria http://www.palamosocupacio.cat
Servei de borsa de treball. Busques treballadors/es? http://www.palamosocupacio.cat/publica-una-oferta-de-feina/
Servei de pràctiques formatives en empreses http://www.palamosocupacio.cat/practiques-formatives/
Ajuntament de Palamós
Serveis tècnics i urbanisme
C/ Major, 56 . 17230 Palamós
Tel. 972 31 66 62
urbanisme@palamos.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Servei d’informació i assessorament en els tràmits necessaris per iniciar una activitat
Àrea de Serveis a l’Empresa
Oficina SOC
C/ Josep Joan, s/n, 2a planta. 17230 Palamós
serveisempresa.soc@gencat.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_en/empreses/Area_Serveis_Empresa/index.html

Cambra de Comerç de Palamós
C/ Dídac Garrell i Tauler, 10, 17230 Palamós
972 31 40 77
c/e: info@cambrapalamos.org
Horari d’atenció: de juny a setembre de 8 a 15 h / resta de l’any de 9 a 13 h, i de 15 a 18 h
http://www.cambrapalamos.org/empresa.php
Espai Empresa
Vols emprendre un negoci? Crea el teu negoci. Consolida la teva empresa.
Serveis, Comerç i Turisme
Consell Comarcal del Baix Empordà
Promoció Econòmica i Turisme
972 64 23 10
empresa@baixemporda.cat
http://www.baixemporda.cat/promocio

V PORTALS D’INTERÈS
#SERVEIS PER EMPRENDRE
Aquest portal t’ajudarà a trobar serveis i recursos prestats per a entitats públiques i privades.
• Consultes a professionals
• Suport en tràmits
• Borses de negoci
• Gent per conèixer
• Premis i concursos d’idees
http://catempren.gencat.cat/serveis-per-emprendre

XARXA EMPRÈN
És una xarxa publico-privada d’entitats que, en el marc del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, presten
serveis d’acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya durant els tres primers anys de
vida del negoci.
http://xarxaempren.gencat.cat/inicia/cat/

CANAL EMPRESA
Aquet portal et permet una cerca guiada per a trobar informació sobre tràmits i formularis per a l’obertura d’un negoci depenent de la fase en la què et trobis:
• Planificació del negoci
• Començar el negoci
• Créixer i consolidar
https://canalempresa.gencat.cat/ca/

REEMPRESA
És el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria i de creixement
empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors/es accedeixen a la propietat d’una empresa.
http://www.reempresa.org/La-Reempresa/Xarxa-Reempresa

NECESSITES UN LOCAL?
La Xarxa Gironina de Vivers d’Empreses i la Diputació de Girona us oferim aquest web, que aglutina tota l’oferta dels vivers de la
demarcació de Girona.
Pretén ser una pàgina on les persones emprenedores poden trobar tot allò que els hi pot facilitar la seva activitat. Hi podran
trobar informació sobre locals i despatxos en lloguer, events per emprenedors, subvencions i diferents serveis repartits per la
província de Girona.
http://www.viversgi.cat/lloguer-naus-despatxos

CERCADORS D’AJUTS I SERVEIS PER A L’EMPRESA
Cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ. En aquesta web í trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i
serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.
http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB

05. ASSESSORAMENT EN
MATÈRIA
D’ESTRANGERIA
SERVEI D’ATENCIÓ A PERSONES ESTRANGERES
PER A MILLORAR LA SEVA SITUACIÓ
ADMINISTRATIVA, FORMATIVA I OCUPACIONAL
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SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

Servei d’atenció i formació a persones estrangeres immigrades, comunitàries i no comunitàries, sol·licitants d’asil o de protecció
subsidiària, refugiades, apàtriades i retornades
Formació en coneixements laborals (15 h)
Dates de preinscripció: febrer, juny i octubre
Formació en el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic (15 h)
Dates de preinscripció: febrer, juny i octubre
Procediment d’inscripció: cita prèvia
*S’acredita la formació amb certificat d’assistència i/o aprofitament homologat per la Generalitat de Catalunya d’acord amb la
Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

On puc rebre aquest servei i formació?
Ajuntament de Palamós
Servei de Ciutadania i Immigració
C. de la Riera, 31. 17230 Palamós
972 31 31 82
ciutadania.immigracio@palamos.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Procediment d’inscripció: cita prèvia

ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA
Assessorament i acompanyament en la tramitació de la documentació relativa a estrangeria

On puc rebre aquest servei?
Ajuntament de Palamós
Servei de Ciutadania i Immigració
C. de la Riera, 31. 17 230 Palamós
972 31 31 82
ciutadania.immigracio@palamos.cat
Horari d’atenció: dimecres de 9 a12 h
Procediment d’inscripció: cita prèvia
Creu Roja Palamós
C. de la Mercè, 17. 17230 Palamós
972 60 22 11
paula.perez@creuroja.org / elisabet.duran@creuroja.org
Horari d’atenció: dimarts de 9 a 13 h

06. VOLUNTARIAT
UNA OPORTUNITAT PER MANTENIR-TE EN
ACTIU, CONSERVAR LA DINÀMICA DE
TREBALL, ADQUIRIR EXPERIÈNCIA,
CONÈIXER GENT I POTENCIAR LES RELACIONS
SOCIALS
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BANC DE VOLUNTARIS DE PALAMÓS

Servei d’informació, assessorament i registre per a persones que estan motivades a realitzar voluntariat per a entitats locals.
Requisits d’accés:qualsevol persona de més de 16 anys
Procediment d’inscripció: omplir el formulari d’inscripció i retornar al Departament d’Ensenyament o a través del
c/e: ciutateducadora@palamos.cat
Formulari: http://www.palamosciutateducadora.cat/banc-voluntaris/

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT EDUCATIU

Suport a nens i nenes de 2n de primària a 1r d’ESO que es troben en situació de risc educatiu. S’ofereix formació al voluntariat a
l’inici cada curs. Tant la formació com el voluntariat s’acrediten.
Requisits d’accés: qualsevol persona de més de 16 anys que conegui el català, el castellà i els continguts d’educació primària i
que disposi d’una hora i mitja a la setmana.
Procediment d’inscripció: cita prèvia
Web: http://www.palamosciutateducadora.cat/voluntariat-educatiu/

On puc rebre informació?
Ajuntament de Palamós
Departament d’Ensenyament
C. de la Riera, 31. 17230 Palamós
972 31 87 02
eduacio@palamos.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i dimecres de 16 a 18 h
http://www.palamosciutateducadora.cat/

VOLUNTARIAT CREU ROJA PALAMÓS

Intervenció i suport:
Persones grans i/o amb dependència, persones amb discapacitat menors de 65 anys
Col·lectius vulnerables
Preventius-socorrisme terrestre
Activitats de col·laboració amb altres entitats per potenciar la xarxa de voluntariat al municipi

On puc rebre informació?
Creu Roja Palamós
C. de la Mercè, 17. 17230 Palamós
972 60 22 11
mariajose.cerda@creuroja.org
Horari d’atenció: cita prèvia / correu electrònic

07. PALAMÓS,
LA TEVA CIUTAT
SERVEI D’INFORMACIÓ, ATENCIÓ I
ASSESSORAMENT A LA CIUTADANIA
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OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
Servei d’informació sobre activitats municipals, atenció sobre tràmits i gestions, empadronament i informes d’arrelament

On puc rebre aquest servei?
Ajuntament de Palamós
Oficina d’Atenció al Ciutadà
C/ Major, 56. 17230 Palamós
972 60 00 26
oac@palamos.cat
Horari d’atenció: Els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h, i els dijous de 9 a 18 h
https://seu.palamos.cat/catala/emiservicio/FC70D990FBCB44A492C3585909C002A8.asp

SERVEI DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
Busques feina o vols millorar el teu perfil professional?
Espai d’atenció i orientació individual en el procés de recerca de feina.
Acompanyament en la millora de les competències i habilitats personals i professionals.
Accés a la Borsa de treball amb ofertes de feina segons el teu perfil professional.

Tens una empresa i busques treballadors/es?
Servei gratuït d’intermediació laboral per a cercar treballadors/es segons el lloc de feina i empresa. A més, concertem visites amb les empreses per tal de detectar les vostres necessitats i
planificar accions conjuntes.

Tens una idea o projecte empresarial que vols posar en marxa?
Si vols emprendre i treballar en el teu propi projecte, al servei d’emprenedoria oferim informació, assessorament personalitzat, activitats formatives i derivació als serveis i recursos més
adients segons les teves necessitats.

INFORMA-TE’N A:
http://www.palamosocupacio.cat
Casa Montaner. Parc dels Països Catalans, 3. 1a Planta. 17230 PALAMÓS
972 60 03 80
ocupacio@palamos.cat

