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INFO-SAL TARRAGONÈS 

En l’anterior butlletí explicàvem que és 
una nòmina, la informació que ha de 
contenir i la seva importància. En 
aquest INFO-SAL volem destacar 
també la importància del contracte, ja 
que la nòmina està subjecta a aquest. 

El contracte de treball és un acord 
entre un/a treballador/a i un/a 
empresari/a, a través del qual el/la 
treballador/a es compromet a prestar 
determinats serveis per compte de 
l’empresa a canvi d’una retribució. 

Per acordar un contracte de treball amb  
un empresari els treballadors o 
treballadores han de reunir  una sèrie 
de condicions: 

- Ser majors d’edat (les persones 
majors de 16 i  menors de 18 anys 
poden tenir contracte amb autorització 
dels pares o de les persones que els 
tinguin al seu càrrec). 

- Els estrangers d’acord amb la 
legislació vigent. 

El contracte de treball es pot concretar 
per escrit o de paraula. Els únics que es 
poden concertar de paraula són els 
indefinits ordinaris i els temporals, 
eventuals per circumstàncies de la 
producció o d’interinitat a jornada 
completa, que tinguin una durada que 
no superi les quatre setmanes. 

Quan la relació laboral sigui d’una 
durada superior a quatre setmanes, 
l’empresari ha d’informar per escrit el 
treballador sobre els elements 
essencials del contracte i les principals 
condicions de la prestació laboral.  

Informació mínima que ha de 
contenir un contracte de treball: 

- Identitat de les parts contractants. 

- Data d’inici de la relació laboral. 

- Durada previsible del contracte en cas 
que sigui temporal. 

- Domicili social de l’empresa i del 
centre de treball. 

- Categoria o grup professional del lloc 
de treball que s’ha d’exercir. 

- Durada del període de prova, en cas 
que n’hi hagi. 

- Quantia del salari base, complements 

i periodicitat de pagament. 

- Durada i distribució de la jornada. 

- Durada de les vacances. 

- Termini de preavís, en cas d’extinció 
de la relació laboral. 

- Conveni col·lectiu d’aplicació. 

El contracte de treball pot concertar-se 
per temps indefinit o per una durada 
determinada. La durada determinada 
és el que habitualment coneixem per 
contracte temporal o eventual. En 
canvi, l’indefinit és el que coneixem 
com a contracte fix. 

El fet d’establir un període de prova és 
optatiu, però si s’acorda, s’ha de fixar 
per escrit en el contracte. Durant aquest 
període el treballador té els drets i les 
obligacions corresponents a la seva 
categoria professional, però qualsevol 
de les parts pot rescindir la relació 
laboral sense al·legar causa i sense 
preavís ni dret a cap indemnització. El 
període de prova també computa com a 
antiguitat. D’altra banda, en cas que el/
la treballador/a ja hagi desenvolupat les 
mateixes funcions amb anterioritat a 
l’empresa no es pot establir. 

El contracte de treball és un pacte entre 
dues persones físiques o jurídiques que 
implica obligació mútua, pel que una 
part no pot modificar contracte de 
manera unilateral. Per fer-ho es 
necessita acord per a la modificació 
del contracte de treball i són 
necessaris uns motius: 

La mobilitat funcional es pot produir 
perquè el treballador canvia de grup 
professional o de categoria o bé perquè 
hi ha un canvi de les funcions que 
s’havien pactat anteriorment. 

La mobilitat geogràfica es refereix a què 
el treballador s’ha de desplaçar a un 

altre centre de treball, que impliqui un 
canvi de residència. 

I les modificacions substancials de les 
condicions de treball fan referència a 
una modificació que afecti a la jornada 
de treball, horari, règim de treball per 
torns, sistemes de remuneració i de 
treball i rendiment, funcions, etc. 

Pel que fa a la jornada laboral, 
aquesta són les hores de treball a 
realitzar. La seva distribució serà com a 
màxim de 40 hores setmanals. 

El període anual de vacances ha de 
ser d’un mínim de 30 dies naturals per 
any treballat, aquest període no es pot 
substituir per una compensació 
econòmica. La data de vacances 
s’haurà de fixar de comú acord entre el 
treballador i l’empresa. 

El descans setmanal ha de ser com a 
mínim d’1,5 dies a la setmana 
ininterromputs. En cas de menors 
s’amplia a 2 dies. D’altra banda, les 
festes laborals de caràcter retribuït i no 
recuperable no poden excedir de 14 a 
l’any, incloses 2 de locals. 

La suspensió del contracte de treball 
es pot donar per diferents motius, 
sense que es trenqui el vincle laboral. 
Es pot interrompre per mutu acord, per 
incapacitat temporal, maternitat, 
paternitat, excedència, privació de 
llibertat, exercici del dret de vaga, etc. 

L’extinció del contracte de treball 
significa l’acabament de la relació 
laboral entre empresa i treballador/a. 
També pot ser per diferents motius: 
mutu acord, fi del temps convingut, 
dimissió del contracte, acomiadament, 
mort o gran invalidesa, força major, etc. 

Si es prorroga un contracte, es 
mantenen les condicions del contracte 
immediatament anterior a aquest.  

Per últim, comentar que, de la mateixa 
manera que en el cas de la nòmina, 
l’empresari ha de proporcionar una 
còpia del contracte per al treballador, 
un cop formalitzada la contractació. 

En l’últim apartat d’aquest l’INFO-SAL 
informem més àmpliament dels 
diferents tipus de contracte i a més, 
recomanem la web  www.gencat.cat/
treball, on es pot trobar l’apartat 
“contractes de treball”, allà hi trobareu 
diferents documents utilitzats per a 
cada tipus de contracte● 

EL CONTRACTEEL CONTRACTE  
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Joves i ocupació a Catalunya 2008. 
Els efectes de la crisi en el treball 
dels i les joves. 

Recentment Acció Jove, els Joves de 
CC.OO, ha realitzat un estudi sobre 
la situació d’incertesa econòmica. 

L’estudi mostra una comparativa dels 
últims anys per comprovar l’evolució 
de les condicions de treball dels i les 
joves i veure la precarietat en 
l’ocupació, com s’està convertint en 
una  var iab le  cons tan t  que 
acompanya els joves durant la vida. 

La situació laboral dels joves a 
Catalunya és precàr ia.  Han 
augmentat les taxes d’atur entre la 
població més jove, ha davallat 
lleugerament la contractació temporal 
i el guany mitjà salarial és menor.  

S’ha incrementat el nombre de 
població juvenil de 16-19 anys que 
s’ha incorporat al mercat de treball, 
pel que aquestes dades apunten a un 
increment del fracàs escolar o bé un 
abandonament dels estudis en 
finalitzar l’etapa obligatòria. La 
incorporació massiva de joves sense 
preparació acadèmica al món laboral 
afavoreix una baixa qualitat de 
l ’ ocupac ió  i  compor ta  més 

temporalitat, més atur i més 
inestabilitat. Actualment són destruïts 
llocs de treball per la no-renovació de 
contractes temporals, la qual cosa 
augmenta el nombre d’aturats. 

Donada aquesta situació, es pretén 
fomentar la continuïtat dels estudis 
entre els joves de 16-19 anys per 
formar-se i poder desenvolupar una 
carrera professional, i gaudir de 
programes de transició escola-treball 
per recuperar joves amb fracàs 
escolar. És a dir, reforçar el sistema 
educatiu per minimitzar 
el nombre de joves que 
a b a n d o n e n  e l s 
estudis● 

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

Educador/a Social   

L’ocupació de l'educador/a social està vinculada a 

diferents àmbits per donar resposta a les demandes 

d’accés a la cultura, al benestar, la qualitat de vida i a 

les demandes de participació en la vida social de 

col·lectius amb risc d'exclusió social.  

En aquesta línia, existeixen dos vessants molt mar-

cats: el formatiu i/o l'assistencial, i el d'atenció a les 

persones.  

Entre les funcions que té un/a educador/a trobem: 

planificar i programar diverses activitats d'educació 

social i d'educació en el temps lliure, realitzar  segui-

ment de persones usuàries de les activitats programa-

des, avaluar resultats de les activitats, estar en con-

tacte amb recursos socials, derivar casos a altres professio-

nals, elaborar informes personals i de seguiment, diagnosticar 

problemes d'àmbit educatiu, avaluar projectes i actuacions 

socials, etc.  

Les sortides laborals són en l’àmbit de l’educació social espe-

cialitzada (atenció a la infància i l’adolescència en risc social, 

serveis socials d’atenció primària, centres de justícia i presons 

o mesures alternatives, col·lectius de població de dificultats 

especials d’inserció), formació d’adults, animació sociocultu-

ral...● 

ACTUALITATACTUALITAT  

DADES D’INTERÈS 

CONVENI: 7901195. Conveni Col·lectiu de Residències i Cen-
tres de dia per a l'atenció a persones amb discapacitat psíquica 
severa i profunda de Catalunya. (Vigent fins al 31-12-06). Reso-
lució, TRI/ 3853/2005 de 30 de març: http://www.gencat.net/
eadop/imatges/4604/06016111.pdf 
7900215. Conveni Col·lectiu d'Escoles d'Educació Especial. 
(Vigent fins al 31-12-07). Resolució, TRI/3127/2006 de 4 d'octu-
bre: http://www.gencat.net/eadop/imatges/4733/06201064.pdf 

UNIVERSITAT: La URV ofereix aquest ensenyament.  
Es tracta d’una diplomatura de 180 crèdits impartida a la Facul-
tat de Ciències de l’Educació i Psicologia. Per a més informació 
www.urv.es apartat Docència/ Ensenyaments/Educació Social. 
 
COL·LEGI D’EDUCADORS/ES SOCIALS DE  
CATALUNYA: hi podeu contactar a través de www.ceesc.es 
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Contractes indefinits: 

Indefinit: genera estabilitat en l'ocupació. No és 
obligatori que sigui per escrit, però és recomanable.  

Indefinit per a treballadors/es discapacitats: Per 
fomentar la contractació de treballadors/es discapacitats. 
La persona a contractar ha d’estar a l'atur i inscrita a 
l'Oficina de Serveis d'Ocupació de Catalunya (OSOC) i 
ha de tenir reconeguda una discapacitat física o psíquica 
d’un mínim d’un 33%. 

Contractes temporals: 

En pràctiques: Facilita al/la treballador/a obtenir la 
pràctica professional adequada al nivell d'estudis 
cursats realitzant un treball remunerat.  

En formació: Per adquirir la formació teòrica i 
pràctica necessària per desenvolupar un ofici o lloc 
de treball que requereixi una determinada 
qualificació.  
De persones discapacitades en centres especials de 
treball: Dóna més possibilitats a persones 
discapacitades que, per la seva condició, no poden 
accedir al mercat de treball ordinari i facilita la seva 
integració en el món laboral.  
Cal tenir una disminució reconeguda igual o 
superior al 33% i una limitació de la seva capacitat 
de treball igual o superior a aquest percentatge.  

Per obra o servei determinat: Fer una obra o un 
servei determinat, diferent i autònom dels serveis 
normals o permanents que ofereix l'empresa. Ha 
de constar de forma clara i precisa si és d'obra o 
servei, amb una completa identificació de l'obra o 
el servei per a la qual es vol contractar.  

 

Eventual per circumstàncies de la producció: Utilitzat 
per atendre les exigències circumstancials o 
puntuals del mercat, l'acumulació de tasques o 
l'excés de comandes, tot i que es tracti de l'activitat 
normal de l'empresa.  

Per substitució o interinitat: es tracta de substituir 
treballadors/es de l'empresa amb dret a reserva 
del lloc de treball, o per cobrir temporalment una 
plaça durant el procés de selecció o promoció per 
a la seva cobertura definitiva. 

De posada a disposició: proporciona de forma 
temporal a una empresa els serveis del personal 
contractat per una ETT.  

Altres contractes: 

Fix discontinu: és per desenvolupar feines fixes i 
periòdiques dins del volum d'activitat normal de 
l'empresa i realitzar feines que tinguin el caràcter 
de fixes discontínues i no es repeteixin en certes 
dates, dins del volum normal d'activitat de 
l’empresa. 

A temps parcial: la relació laboral té una durada 
d'unes hores determinades al dia, a la setmana, al 
mes o a l'any inferior a la jornada laboral d'un 
treballador a temps complet. 

Hi ha també altres tipus de contractes, com el que 
es fa amb motiu de jubilació anticipada, el de 
relleu... Si us interessés podríeu demanar-nos la 
informació ja que al no adreçats al jovent hem considerat 
no explicar-los en aquest butlletí● 

HORARI PIJ, PUNT DE SUPORT UOC I  

AULA D’ORDINADORS  

DE 9:30 A 19:30H DE DILLUNS A DIJOUS I DE 
9:30 A 14:30H ELS DIVENDRES 

HORARI DEL SAL 

DE DILLUNS A DIJOUS DE 16 A 19:30H 

ES RECOMANA CONCERTAR CITA 

 

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

RECURSOS LABORALS: MODALITATS DE CONTRACTACIÓ 

OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT                
DEL TARRAGONÈS 
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