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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Són moments difícils per a molts 
treballadors i moltes treballadores que 
veuen com les empreses en què 
treballaven els acomiaden. Evidentment 
l’acomiadament ha existit sempre, però 
en aquests temps de crisi econòmica 
afecta a un alt tant per cent de la 
població i per això considerem important 
parlar del tema: en què consisteix un 
acomiadament i què fer en aquests 
casos: 

Hi ha diferents tipus d’acomiadaments:   

Extinció del contracte per 
acomiadament disciplinari 

El contracte de treball finalitza per  
decisió de l’empresari, basat en 
l’incompliment del contracte amb faltes 
greus i amb culpabilitat del treballador. 
Els empresaris poden sancionar amb 
acomiadament disciplinari als seus 
treballadors en totes les situacions que 
es recullen a l’article 54 de l’Estatut dels 
Treballadors. 

Les causes d’un acomiadament 
disciplinari són: 

- No assistència o impuntualitat, de 
forma reiterada i injustificades. 

- No disciplina o desobediència: 
l’incompliment d’una ordre o instrucció 
d’un superior o empresari; una 
insubordinació que es manifesta en 
enfrontament amb l’empresari o alteració 
de la normalitat laboral. 

- Ofenses verbals o físiques.  

- Transgressió de la bona fe i abús de 
confiança: per frau o engany, per 
deslleialtat o incompliment conscient, 
abús de confiança o ús excessiu de la 
confiança dipositada en el treballador, 
per negligència, etc. exemples de 
transgressió de la bona fe contractual y 
abús de confiança seria apropiació de 
fons o materials de l’empresa, danys 
materials per imprudència, disminució 
del rendiment de treball, embriaguesa 
habitual o toxicomania, assetjament per 
religió o conviccions, origen racial o ètic, 
discapacitat, edat o orientació sexual... 

Tots els acomiadaments de caràcter 
disciplinari han de complir els següents 
requisits: 

-L’empresari ha d’informar el treballador 
que ha comès una falta que pot 
ocasionar- l i  un acomiadament 
disciplinari, durant els 60 dies posteriors 
als fets ocorreguts i com a molt tard 
durant els 6 mesos posteriors a la falta. 

-L’acomiadament disciplinari ha de 
comunicar-se per escrit al treballador, 
reflectint els fets de l’acomiadament i la 
data que tindrà efecte. 

-El fet d’acomiadar de forma disciplinària 
és una situació legal d’atur per la qual 
cosa pot sol·licitar-se la prestació per 
desocupació. 

Extinció del contracte per causes 
objectives 

L’acomiadament per causes objectives 
es produeix per una decisió de 
l’empresari. Són causes objectives: 

- La ineptitud: quan no es disposa de les 
facultats professionals necessàries per 
poder desenvolupar de forma normal les 
funcions que requereix el lloc de treball. 

- La inadaptació: quan el treballador/a no 
s’adapta a les modificacions que es 
produeixen en el seu lloc de treball, 
quan els canvis són raonables i passen 
uns mesos des de la seva implantació. 

-Absentisme laboral: absències 
reiterades del treballador. 

- Insuficiència pressupostària. 

- Amortització necessària. 

- Causes econòmiques. 

- Causes tècniques, organitzatives o de 
producció. 

L’acomiadament s’ha de notificar per 
escrit  i s’hi ha de reflectir la causa. 
L’omissió de la comunicació suposa 
la nul·litat de l’acomiadament.  

L’acomiadament  es considera 
procedent si es demostra que el 
treballador va cometre les faltes que 

l’empresari exposava com a motiu. Si és 
així, no hi ha indemnització ni salaris de 
tramitació. Acceptar l’acomiadament 
implica rebre la quitança.  

Si la causa de l’acomiadament és algun 
tipus de discriminació o violació dels 
drets del treballador/a es considerarà 
nul. La nul·litat implica la readmissió del 
treballador/a i el pagament dels salaris 
fins a la readmissió. 

Si es demostra que el treballador/a no 
era responsable de les acusacions, 
l’empresari tindrà 5 dies per decidir 
readmetre el/la treballador/a, pagar-li 
una indemnització i/o pagar-li els salaris 
de tramitació (els corresponents al 
temps que duren els tràmits legals per 
demostrar la validesa o no de 
l’acomiadament). La indemnització és de 
45 dies de salari/any treballat fins a un 
màxim de 42 mensualitats en el cas de 
l’acomiadament improcedent. En 
aquest cas, el treballador pot acceptar la 
indemnització, o bé, si no hi està d’acord 
fer una sol·licitud al Departament de 
Treball, en el servei de mediació, 
arbitratge i conciliació. Una vegada fet 
l’acte de conciliació, l’empresari deixa en 
dipòsit la quantitat acordada de la 
indemnització a partir de les 48h 
següents. Quan es resolgui la situació, el 
treballador pot demanar la prestació per 
desocupació, en cas de tenir-ne dret. 

Acomiadament col·lectiu 

Parlem d’acomiadament col·lectiu quan 
es produeix una impossibilitat definitiva 
de continuïtat de la relació laboral 
davant d’una situació crítica de 
l’empresa per motius econòmics, 
tècnics, organitzatius o de producció. 
S’inicia un procediment anomenat 
Expedient de Regulació d’Ocupació que 
requereix la intervenció de representants 
dels treballadors (sindicats) i de 
l’Autoritat Laboral.  Les persones 
afectades tenen dret a una 
indemnització de 20 dies de salari per 
any treballat fins a un màxim de 12 
mensualitats● 

L’ACOMIADAMENTL’ACOMIADAMENT  
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Borsa de Treball comarcal  
L’Institut Comarcal de Desenvo-
lupament Econòmic (ICODE) en 
col·laboració amb el Servei 
Comarcal de Joventut (SCJ) del 
C o n s e l l  C o m a r c a l  d e l 
Tarragonès, han posat en marxa 
una borsa que  ofereix la 

possibilitat de cercar feina per a 
tots els perfils professionals. 

Per poder accedir-hi s’ha de 
demanar cita prèvia trucant al 
977244500 o presencialment al 
C/ Les Coques nº3, Tarragona.  

En el moment de donar cita se us 
demanarà una determinada 
documentació a aportar per a la 
primera entrevista i la persona 
podrà ser atesa per un tècnic 

d’inserció en funció de les seves 
necessitats i del seu perfil laboral. 

Pel que fa a la borsa de treball en 
el lleure, gestionada des de 
Joventut, continua vigent com fins 
ara i es farà la mateixa atenció a 
les persones inscrites (enviament 
de les ofertes relacionades amb 
el món del lleure i l’educació, via 
correu electrònic, setmanalment 
actualitzades)● 

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

 TREBALL AMB JOVES: ELS TÈCNICS DE JOVENTUT 

De moment no hi ha una formació específica que doni a les persones que treballen com a tècnics de 
joventut les eines i recursos necessaris per dur a terme la seva feina. Normalment es busquen carreres 
relacionades amb l’educació: educadors socials, pedagogs, psicopedagogs, mestres... Però no és una 
condició indispensable. Podríem dir que la formació especialitzada es va obtenint a mesura que es de-
senvolupa la feina, a través de cursos organitzats fonamentalment per la Secretària de Joventut. 

La categoria que correspon als tècnics acostuma a ser la B, si bé és cert que és una professió on hi ha 
moltes desigualtats contractuals entre els diferents tècnics i de vegades es treballa en precari pel nom-
bre d’hores, la seva distribució, les funcions diverses que es desenvolupen... Una situació que en els 
últims anys ha millorat però que encara es dóna en alguns casos. 

Les funcions del/la tècnic/a de joventut són diferents segons l’Administració a la qual pertanyen: 

-Els tècnics de la Secretària de Joventut i les Coordinacions 
Territorials tenen normalment ben definides les seves funcions. 
Treballen per al govern de la Generalitat i han de vetllar pel com-
pliment de les disposicions relatives a les seves competències, 
així com: la direcció de l’impuls, la coordinació i la supervisió del 
funcionament dels serveis d’Informació Juvenil del seu àmbit te-
rritorial. La coordinació de l’acció impulsada per mitjà dels Con-
sells Comarcals i els Ajuntaments del seu àmbit territorial. Ac-
cions conjuntes (xerrades, tallers als IES, foment dels plans lo-
cals...). Gestió de subvencions. Assessorament als Consells Co-
marcals en qüestions com les instal·lacions juvenils i altres legis-
lacions. Formació per als treballadors en l’àmbit de la joventut... 

- Els tècnics dels Serveis Comarcals de Joventut materialitzen i fan realitat el conveni establert entre 
la SJ i els Consells Comarcals. Les seves funcions són: Gestionar el SCJ i el seu PIJ. Vetllar i complir 
els convenis establerts amb la SJ i la legislació vigent pel que fa a polítiques de joventut. Fer informes 
per al cens d’entitats de l’SJ. Inspeccionar les instal·lacions juvenils i fer visites de seguiment de les acti-
vitats amb infants i joves que es fan a la comarca. Dissenyar, elaborar i executar el Pla Comarcal de 
Joventut que suposa desenvolupar accions de suport als municipis pel que fa a polítiques locals de jo-
ventut que fomentin l’emancipació i la participació dels joves. Vetllar per l’equilibri territorial i la cohesió 
social. Assessorar i coordinar accions amb els municipis (foment del Treball en Xarxa). 

- Els tècnics de joventut municipals, que poden desenvolupar les seves tasques en diversos espais, 
han de combinar la majoria de vegades les tasques d’informador, amb les dinamitzador i tècnic. Aquests 
tècnics tenen un contacte més directe amb els joves de la seva localitat i han de realitzar la tasca 
d’anàlisi de la realitat juvenil, captar les necessitats dels joves i donar-los resposta, promoure 
l’associacionisme, posar en marxa un procés participatiu amb els joves, dinamitzar els centres 
d’ensenyament en cas que existeixin... La seva funció principal és dissenyar i executar els Plans Locals● 

ACTUALITATACTUALITAT  
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La legislació laboral vigent 
contempla la llei LISMI, Llei 
d ’ In tegrac ió Socia l  de l 
Minusvàlid.  

Es tracta de mesures dirigides 
a promoure la incorporació de 
persones amb discapacitat en 
el mercat de treball ordinari. 

Per una banda, els empresaris 
tenen incentius econòmics i 
d’altra, tenen l’obligació de 
contractar un nombre de 
treballadors discapacitats no 
inferior al 2%, totes aquelles 
empreses de 50 o més 
treballadors. El certificat de 
discapacitat ha de ser igual o 
superior al 33%. 

Els CET són empreses que es 
caracteritzen per tenir entre els 
seus treballadors un 70% de 
persones amb discapacitat. Els 
que diferencia els CET d’altres 
empreses és el fet de facilitar 

la integració laboral de les 
persones amb discapacitat al 
mercat de treball. 

CET del Tarragonès: 

FUNDACIÓ L’ONADA 

C/ Mercuri, 163 B, Pol. 
Industrial Riu Clar  

43006 Tarragona. 

Parcel·la EQ2, Pol. Ind. 
Roques Planes  

43830 Torredembarra. 

Apartat de correus 212 

43080 Tarragona 

Tel. 902 027 305 

Fax. 902 024 941 

A/e: onada@onada.org  

AURORA 

Av. Pins s/n Sant Salvador 

43130 Tarragona 

Tel. 977 520 205 

Fax. 977520 205 

A/e: aurora@tinet.fut.es 

SANTA TECLA 

Rambla Vella, 14  

43003 Tarragona 

Tel. 977 251 570 

TALLER ESTELA 

Ctra. De Valls s/n  

43007 Tarragona 

Tel. 977 216 316 

TOPROMI 

Av. Manel Carrasco i 
Formiguera, s/n   

43080 Tarragona 

Tel. 977 548 286  

Fax. 977 548 286 

A/e: topromi@ctmail.net ● 

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 15:30 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:  CENTRES ESPECIALS DE TREBALL  

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT                       
DEL TARRAGONÈS 
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