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En el butlletí del mes de novembre us 
vam fer cinc cèntims del què és la  
nòmina i quins elements ha de 
contemplar, apuntant que aquesta 
depèn totalment del contracte 
formalitzat. En aquest Info-SAL núm. 12 
el que farem és veure què regula 
aquest contracte. 

El món del treball es regula 
mitjançant diverses lleis i normes, 
concretament mitjançant el Dret del 
Treball, que regula les relacions 
entre els empresaris i els 
treballadors de l’empresa. Les 
seves fonts del Dret estan 
constituïdes fonamentalment pels 
convenis col·lectius i els 
contractes de treball. Són dos 
instruments que serveixen per 
concretar i pactar condicions entre 
empresariat i treballadors/es, 
sempre respectant la llei.  

LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 

La Constitució espanyola recull 
diversos drets relacionats amb el 
treball en les seves diferents parts, 
des de drets fonamentals, ordinaris 
(que es desenvolupen en altres 
textos legals) fins als principis 
rectors. 

I cal tenir present que la Constitució 
és el marc legislatiu més important i 
que totes les altres lleis i normes 
han de seguir-la i respectar-la.  

 L’ESTATUT DELS TREBALLADORS 

En el cas dels treballadors per 
compte d'altri, el text legal bàsic és 
l'Estatut dels treballadors. Regula 
les relacions laborals entre 
empresari i treballador/a i fixa unes 
garanties mínimes, com ara:  

• Les modalitats de contractació 
• La jornada laboral, el descans 

setmanal, les festes i les 

vacances 
• Les hores extraordinàries 
• Els permisos 
• ... 
 
També estableix els drets i els 
deures bàsics dels treballadors i les 
treballadores, per exemple: 

Drets bàsics:  

• Treball i lliure elecció de 
professió, lliure sindicació, 
negociació col·lectiva, vaga, 
reunió, participació a l'empresa, 
no discriminació, respecte a la 
intimitat, percepció puntual de 
la remuneració... 

 
● Deures bàsics:  

Complir les obligacions concretes 
del lloc de treball, observar les 
mesures de seguretat i higiene que 
s'adoptin, complir les ordres de 
l'empresari... 
 
CONVENIS COL·LECTIUS 

La negociació col·lectiva es pacta 
entre empresaris/es i treballadors/
es. Serveix per negociar les 
condicions de treball dels 
treballadors/es d'un sector concret 
d'activitat, d'un territori o d'una 

empresa. Aquestes 
condicions es recullen en 
els convenis col·lectius i 
serveixen per millorar o 
ampliar els drets bàsics 
fixats per les lleis, mai 
per perjudicar-los o 
rebaixar-los. D’aquí que 
existeixin convenis 
estatals, autonòmics, 
provincials, per una 
empresa privada, per 
activitat, etc. 

                                  
A grans trets, els sindicats són 
l’organisme que representa els 
treballadors i les treballadores, i 
l'organisme que vetlla pels 
empresaris i les empresàries són 
les associacions empresarials o les 
patronals.  
 
En el centre de treball, els 
treballadors i les treballadores 
escullen entre ells i elles les 
persones que en seran 
representatius a nivell laboral. N'hi 
ha de dos tipus, en funció de les 
dimensions de l'empresa: delegats/
des de personal (a empreses de 
menys de 50 treballadors/es) i 
Comitè d'Empresa (a empreses a 
partir de 50 treballadors/es). 
Aquestes persones escollides són 
les que representen les millores 
redactades entre tots els 
treballadors/es i negocien els 
convenis en negociació col·lectiva. 

EL CONTRACTE DE TREBALL 

Com a recordatori, el contracte de 
treball és l'acord entre l'empresariat 
i el/la contractat/da on es detallen 
les condicions en què un aquest/a 
últim/a assumeix i queda obligat/
ada a fer una feina determinada per 
compte de l’empresa i sota la seva 
direcció a canvi d'una retribució 
econòmica o sou● 

REGULACIÓ DEL MÓN DEL TREBALLREGULACIÓ DEL MÓN DEL TREBALL  
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NOVA WEB DEL CONSELL 
COMARCAL DEL TARRAGONÈS 

Fent clic a www.tarragones.cat  
tindreu accés a tota la informació 
relativa al que es fa des del Consell 
Comarcal del Tarragonès, així com 
informació referent a les activitats 
realitzades en alguns dels municipis 
de la comarca. 

Hi trobareu totes les àrees d’aquest 
ens supramunicipal (Medi Ambient, 
Benestar Social, Joventut, Promoció 
Econòmica, Ensenyament, Cultura...) 
així com links d’altres webs que us 
poden interessar o fer servei.  

A través de l’apartat Administració 
Comarcal, podreu accedir a l’Oferta 
Pública del Consell, a les Bases 
Generals de selecció i convocatòries, 
als resultats de les proves 
realitzades, etc. 

A l’apartat d’ICODE podreu trobar 
tota la informació relacionada amb la 
c reac ió  d ’empreses ,  t a l l e r s 
d’ocupació, cases d’oficis, plans 
d’ocupació i altra informació 
relacionada amb la promoció 
econòmica al Tarragonès. 

Per últim, a l’apartat de Joventut, 
dintre d’Oficina de Serveis a la 
Joventut, hi trobareu tres espais 
relacionats amb el treball: el nostre 
servei d’assessorament laboral (amb 
tots els butlletins penjats en pdf), el 
club de la feina i la borsa de treball 
on podeu inserir el vostre currículum i 
on les empreses, entitats o 
particulars poden fer la seva oferta.  

Animeu-vos a entrar-hi!● 

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

Treballador/a Social   

El/La treballador/a social fomenta el canvi social, la resolució de 

problemes en les relacions humanes, promovent el benestar de 

persones i col·lectius en situació o risc d'exclusió social, la pre-

venció i atenció de dificultats i/o carències socials actuant tant en 

l'àmbit personal, com en el familiar i social.  

Algunes de les funcions solen ser ajudar a desenvolupar capaci-

tats que permetin resoldre problemes socials individuals i col·lectius; promoure la seguretat, l’autonomia, l'autosufici-

ència, o bé proporcionar suport, assistència i protecció, per tal d’afavorir l’adaptació i el desenvolupament de les 

persones; promoure serveis i polítiques socials justes; facilitar informació i articular xarxes socials; conèixer, gestio-

nar i promocionar els recursos existents entre usuaris i  professionals d'altres branques de les ciències socials (com 

per exemple educadors/es socials, psicòlegs/es, etc.) i promocionar la cohesió social com a treball preventiu donant 

resposta a problemes socials. 

La diplomatura permet accedir a segon cicle de Llicenciatura de Ciències del Treball, Llicenciatura d’Antropologia 

Social i Cultural i la Llicenciatura de Sociologia. 

Les principals sortides professionals són: Serveis d’Atenció Primària (infància, pisos d’acollida); Serveis adreçats a 

infants i adolescents i a les seves famílies; Serveis per a la gent gran; Serveis per a les persones amb disminucions 

(físiques, psíquiques, sensorials); Serveis o programes per a l’exclusió social; Serveis o programes específics per a 

les persones immigrants i minories ètniques; Serveis per a la salut; Serveis o programes per a la inserció social i 

laboral; empreses privades d'iniciativa social: associacions diverses (Alzheimer, càncer), fundacions, ONG i altres; 

respecte al sistema de justícia, a serveis i equipaments dedicats a la protecció de la infància i l'adolescència, a ser-

veis i equipaments dedicats a la reforma de l'adolescència i a la Comissió d'Assistència Social Penitenciària 

(CASP), entre d’altres● 

ACTUALITATACTUALITAT  

DADES D’INTERÈS 

UNIVERSITAT: La URV ofereix aquest ense-
nyament. Es tracta d’una diplomatura de 180 
crèdits impartida a la Facultat de Ciències Jurí-
diques.  

Per a més informació www.urv.es apartat Do-
cència/ Ensenyaments/treballsocial 
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Les entitats públiques desenvolupen la seva 
activitat en una estructura formal d’empleats 
públics, classificats en funcionaris i contractats 
laborals, que ocupen els llocs de treball 
permanents. 

Quan apareix una vacant, tant de personal 
funcionari com laboral, es relaciona a 
l'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ. L’oferta 
pública d’ocupació abarca tots els llocs de 
treball o places que cal cobrir permanentment. 

Els processos de selecció que s'utilitzen estan 
normativament establerts: oposició, concurs i 
concurs-oposició. Les regles que regeixen 
qualsevol procés selectiu es poden trobar a les 
Bases Generals i, per a cada convocatòria 
s’aproven unes bases específiques que 
informen sobre els requisits, condicions, 
terminis, etc. de la vacant. 

També poden haver necessitats de caràcter 
temporal, com per exemple substitucions. En 
aquests casos, la provisió es realitza mitjançant 
INTERINATGES i BORSES DE TREBALL que 
es publiquen quan sorgeixen les necessitats.  

Existeixen diferents mitjans de publicació oficial, 
d’entre les quals destaquem el DOGC i el BOP. 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) és el mitjà a través del qual el Govern i 
l’Administració de la Generalitat publica les lleis 
de Catalunya, les normes, les disposicions de 
caràcter general, els acords, les resolucions, els 
edictes, les notificacions, els anuncis, etc. Entre 
tota aquesta informació també trobem 
convocatòries de treball de caràcter públic. 
El DOGC es publica cada dia de dilluns a 
divendres no festius, tant en català com en 
castellà. L’organisme responsable de la 
publicació és l’Entitat Autònoma del Diari Oficial 
i de Publicacions (EADOP). Per consultar-ho 
podeu accedir a la pàgina web:  

http://www.gencat.net/dogc/ 

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) és un 
mitjà d'informació pública sobre la gestió de les 
diferents administracions per a la ciutadania en 
general, per permetre la seva participació. 
Aquesta publicació informa de convocatòries de 
places, borses de treball a la província de 
Tarragona. 

El BOP es publica cada dia excepte els 
diumenges i els festius. 

Per accedir-hi entreu a: http://ebop.altanet.org/● 

 

TANQUEM PER VACANCES DEL 24 
DE DESEMBRE AL 6 DE GENER  

HORARI PIJ, PUNT DE SUPORT UOC I  

TELECENTRE: 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 (CONCERTEU 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:  
ACCÉS A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT                
DEL TARRAGONÈS 
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