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Al març de 2007, amb l'aprovació de la 
Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes (BOE, núm. 
71, de 23 de març de 2007), es van 
incorporar nous drets de conciliació 
de la vida personal, familiar i laboral. 
L'objectiu de la Llei és fomentar 
l'equilibri de les responsabilitats 
familiars, evitant tota discriminació. Tots 
aquests drets han de constar en els 
convenis col·lectius de les empreses i 
els convenis de les administracions. 

Drets que s’amplien o incorporen: 

Exàmens prenatals o tècniques de 
preparació al part 

• Possibilitar que el pare o la parella de 
la dona embarassada, també hi pugui 
acudir. Negociar altres tipus de 
permisos com: absència remunerada 
per assistir a consultes de tècniques de 
reproducció assistida, tractaments, etc. 

Suspensió del contracte de treball 
per paternitat i permís per naixement 

• Ampliar el nombre de dies del permís 
per paternitat pagats per l’empresa. 
Introduir clàusules que certifiquin 
mesures concretes per a la co-
responsabilització d’homes i dones en 
la conciliació. Introduir en la negociació 
col·lectiva la possibilitat de gaudir de la 
suspensió quan es fa jornada reduïda: 
Que l’empresa cobreixi el salari que 
deixen de percebre el pare o l’altre 
progenitor/a quan no tinguin els 
períodes mínims de cotització  per 
accedir a la suspensió per paternitat. 

Suspensió del contracte de treball 
per adopció o acolliment 

• Ampliar  el gaudir de la suspensió a 
les parelles de fet. Fer més flexible la 
suspensió per a adopcions 
internacionals. Flexibilitzar el requisit  
“majors de sis anys”.  

Permís de lactància i reducció de 

jornada 

• Reconeixement del dret a les parelles 
de fet o en el supòsit de convivència.  
Ampliar el dret perquè el pare pugui 
gaudir-ne encara que la mare no treballi 
o ho faci en un règim que no se li 
atorgui. Ampliar el dret a més dels 9 
mesos estipulats si tenen accés les 
dues parts de la parella. Ampliar el dret 
a més d’1 hora.  Permetre que s’hi 
puguin acollir tant el pare com la mare 
de forma simultània o consecutiva. 
Pactar l’acumulació d’hores de 
lactància en dies.  

Reducció de jornada i excedència 
per tenir cura de fills/es 

En ambdós casos s’estableix 
l’ampliació dels drets per a parelles de 
fet o convivència en comú.   

Pel que fa a la reducció de jornada 
s’obliga les empreses a donar cobertura 
mentre es deixa de treballar amb 
contractes d’interinitat. Dret a canvi de 
torn com a mesura alternativa a la 
reducció de jornada. Dret a la 
distribució irregular de la jornada, i  
aplicar la reducció a determinats dies, 
mesos i anys. Dret a la concreció 
horària. Dret a permisos especials, 
anys sabàtics, etc.  Equiparar els drets 
per a cura de persones dependents als 
de cura per a menors.  

Pel que fa a l’excedència es reconeix 
aquest dret fins que el fill/a tingui 8 
anys. Dret a l’excedència de 3 anys per 
a la cura de familiars depenents de fins 
a 2n grau. Establir que l’empresari 
cobreixi el lloc de treball vacant per la 
persona excedent. Reservar el mateix 
lloc de treball durant tot el temps de 

l’excedència. Dret a més temps 
d’excedència amb més garanties.  
Fomentar que tant homes com dones 
s’acullin a l’excedència.  

Mort, accident o malaltia greu, ingrés 
o intervenció sense hospitalització 

• Ampliar les circumstàncies que donen 
accés al permís. Exemples: assistir a 
consultes de reproducció assistida. 
Ampliar els dies de permís depenent de 
les circumstàncies.l  

Suspensió per risc durant la 
maternitat i la lactància 

• Incloure en el conveni els possibles 
riscos específics de l’embaràs per a 
cada sector. Totes les empreses han 
d’elaborar una relació de llocs de treball 
sense risc per a l’embaràs i la lactància. 
Les treballadores han de rebre 
informació sobre aquesta llista. A més a 
més existeix l’obligació empresarial de 
subscriure un contracte de substitució 
obligatori amb un altre treballador/a.  

A més a més els funcionaris/es de 
l’Estat veuen ampliats aquests drets 
pel que fa a: 

Permís de paternitat: pel naixement, 
acolliment o adopció d’un fill/a, el pare 
té dret a gaudir d’un permís de 15 dies 
a partir de la data de naixement o de la 
decisió administrativa, judicial 
d’acolliment o adopció. 

Reducció de jornada: 

Per cura d’un familiar de 1r grau es té 
dret a sol·licitar una reducció de fins al 
50% de la jornada laboral. La reducció 
per cura de fills i filles s’amplia fins als 
12 anys. 

Per als autònoms/es i empleats/ades 
de la llar: 

Se’ls reconeix la suspensió de 
paternitat, maternitat, risc durant 
l’embaràs i la lactància● 

CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR  
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PUNT D’INFORMACIÓ EUROPE 
DIRECT A TARRAGONA 
 
Des del passat 27 d'abril Tarragona 
disposa d’un nou centre d'informació 
de la UE Europe Direct, ubicat a la 
plaça Imperial Tarraco (edifici de 
l’antiga facultat de lletres).  
 
El punt d'informació de Tarragona 
forma part de la xarxa Europe Direct 
(ED) que la Comissió Europea té a 
Catalunya i a les Illes Balears. És un 
espai dest inat a proporcionar 

informació als ciutadans en qüestions 
relacionades amb la Unió Europea 
(UE) i les seves institucions. És a dir, 
es poden realitzar preguntes generals 

sobre la UE, s’ofereix assessorament 
en la recerca de feina a Europa, quant 
a formació, accés a publicacions 
oficials de la UE, etc. 

 La Secretaria per a la UE de la 
Generalitat de Catalunya és l’estructura 
d’acollida del punt Europe Direct de 
Tarragona, gestionat per l’Ajuntament 
de Tarragona i finançat per la Comissió 
Europea. 
Europe Di rect  és una xarxa 
d'informació que la Comissió Europea 
va posar en marxa l'any 2005. 
L’objectiu principal és acostar la UE  
als ciutadans i facilitar l’accés a la 
informació amb les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació. La 
xarxa té 500 centres a tota la UE, 
repartits als 27 estats membres.  
 
Per a més informació trucar al 977 22 
60 96● 

El monitor/a de discapacitats és aquella persona que 
treballa en col·laboració amb d’altres professionals 
per suplir les mancances i el comportament en activi-
tats considerades normals i rutinàries de determina-
des persones. Les discapacitats poden sorgir com a 
conseqüència directa d’una deficiència o com una 
resposta del propi individu de tipus psicològic, deguda 
a deficiències físiques, sensorials o d’altres tipus.  

La tasca del monitor/a és posar en pràctica estratègi-
es amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida o d'afa-
vorir el creixement personal d’aquestes persones amb 
discapacitat del nostre entorn.  

L’àmbit de treball, pot ser a nivell de polítiques 
d’inclusió sectorials: educació, salut, protecció social 
etc. o bé a nivell d’ajut de la resolució de problemes 
de la vida diària de la comunitat i de la pròpia persona 
al costat de la seva família.  

Possibles centres de 
treball per desenvolu-
par aquesta professió 
són: centres educatius, 
centres de rehabilitació, 
centres culturals i d’oci, 
centres de dia, centres 
ocupacionals, entre 
altres. 

La finalitat de la forma-
ció en aquesta àrea és 
formar en les tasques i funcions de cuidador/a de dis-

capacitats. L’objectiu principal és doncs, desplegar 
una sèrie de competències per a l'alumnat com l'aju-
da que aquest haurà de prestar a la persona disca-
pacitada per a la seva integració en la societat  i 
l’adquisició del major grau d’autonomia que li sigui 
possible, el seu creixement personal i professional o 
la seva estabilitat emocional i psíquica. La formació 
també proporciona competències per a la identifica-
ció de les necessitats de la persona discapacitada i 
les possibles accions adequades per suplir-les, com 
cobrir les necessitats bàsiques de la persona neces-
sitada: la consecució d'estabilitat, l'assoliment d'una 
major qualitat de vida i l'auxili en l'adaptació a les 

realitats socials● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  MONITOR/A DE PERSONES DISCAPACITADES 
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Instituto de Formación y desarrollo (INFODE) realitza 
aquest tipus de cursos amb un 65% de subvencions 
(consultar el curs), es realitzen presencials, a distància i 
on-line: 
Tel: 902 111 903/91 559 54 27 
Fax: 91 559 74 58 
informacion@infode.org 
http://www.infode.org/ 
GEDECAN, Gestora Deportiva Canaria realitza cursos 
subvencionats per a treballadors/es aturats i actius, pre-
sencials, a distància i on-line: actualment fan el curs de 
Monitor/a d’activitats aquàtiques per a discapacitats  de 
359h. Subvencionat per a treballadors/es en actiu on-line. 
Tel: 928 331 596 
Fax: 928 320 721  
comercial@gedecan.com 
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Aquesta guia és per a joves i és 
elaborada per UGT amb la 
col·laboració de l’Institut de la 
Juventut d’Espanya (INJUVE). 

Es tracta d’una guia sobre les 
qüestions laborals que més 
preocupen el jovent, tant si estan 
buscant feina com si ja en tenen 
però volen resoldre alguns dubtes. 

La guia és digital, però permet 
descarregar informació en PDF 
per tal de poder estudiar-la i 
treballar-la. 

Els apartats que conté la guia són 
diversos i els detallem a 
continuació: 

- Tècniques de recerca de feina: 
Apartat que inclou diferents 
subapartats sobre on buscar 
feina, com elaborar la carta de 
presentació, amb diversos 
exemples de currículum, de 
proves psicotècniques, i consells 
sobre com presentar-se a una 
entrevista de treball entre altres 
coses. 

- Contractació: Explicació sobre el 

contracte de treball, la forma del 
contracte, els períodes de prova, 
els continguts del contracte, els 
possibles tipus de contractes i les 
seves modalitats, l’extinció i la 
suspensió d’un contracte, etc. 

- Prestacions de la Seguretat 
Social; En aquest apartat podreu 
trobar detallats els diferents graus 

d’incapacitat, les prestacions 
contributives per maternitat, per 
incapacitat temporal, jubilació... 

- Prevenció de Riscos laborals: En 
aquest cas explica les mesures 
preventives davant de riscos que 
tenen lloc en el treball, les 

obligacions de l ’empresari 
respecte a aquest tema i els drets 
i els deures dels treballadors. 

-Informació sobre Negociacions 
col·lectives, eleccions sindicals i 
com ser representant sindical. 

- Hi trobareu també l’apartat UGT 
Juventut, amb informació de tot el 
que el sindicat ofereix des 
d’aquesta secció jove.. 

- Adreces de contacte: Adreces 
útils de recerca de feina. Directori 
d’unions d’UGT, pàgines web de 
l’administració de totes les 
comunitats autònomes, directoris 
de borses de treball digital, 
biblioteques i d’altres econòmics, 
cambres de comerç i d’altres 
intermediaris del mercat de treball. 

Us la proposem aquí com un 
recurs i una eina útil de consulta 
per resoldre petits dubtes 
laborals● 

 

NOU HORARI D’ATENCIÓ!!! 
 

TELECENTRE I PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 
 DE DILLUNS A DIVENDRES  

DE 9.30 A 14.30H 
 

SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL: 
DEMANAR HORA PER MAIL  

AMB EL MOTIU DE LA CONSULTA A 
sal@tarragones.org 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al tel. 977244500 o bé 
a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

RECURSOS LABORALS:  

GUIA INTERACTIVA SOCIOLABORAL  
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SERVEI COMARCAL DE  

JOVENTUT  

Adreça web: http://www.ugt.es/
juventud/guia_sociolaboral2009/
pantilla1.htm 


