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Els llibres de l’alumne d’un cop d’ull

Estructura de les unitats didàctiques

Cada unitat didàctica compta amb 
l’estructura següent:

•  Pàgines d’inici.

•  Pàgines de continguts teòrics i pràctics.

•  Pàgines finals.

•  Pàgina d’Autoavaluació.

Pàgines d’inici, que inclouen una 
síntesi d’objectius, un esquema 
conceptual i els aprenentatges que 
s’estudien i s’aplicaran  
per al Projecte Final.
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Els llibres de l’alumne d’un cop d’ull

Pàgines de continguts teòrics i pràctics, 
que inclouen activitats proposades i 
exemples relacionats amb cada epígraf.
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Els llibres de l’alumne d’un cop d’ull

Pàgina d’Autoavaluació, amb 
qüestions tipus test al final de 
cada unitat.
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Els llibres de l’alumne d’un cop d’ull

Pàgines finals, que aporten més casos 
pràctics, activitats, seccions de repàs i 
contextualització que faciliten l’assimilació 
de continguts.
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Número de membres i garanties (comitè d’empresa), expedient contradictori,  
hores retribuïdes dels representants dels treballadors i dret a la vaga

1·· Els treballadors de l’empresa PH, SA, estan representats per un comitè d’empresa format per cinc membres. 
El comitè ha rebut la següent notificació de l’empresa:

Es demana:

a) Quina serà la plantilla de treballadors d’aquesta empresa, tenint en compte el número de membres que integren 
el comitè d’empresa?
b) Consideres que, en principi, l’empresa actua legalment, d’acord amb els fets?
c) Maria Camps Rovira pot intervenir en aquest tràmit? Identifica les garanties que té en aquest cas.
d) Determina si els membres d’aquest comitè tenen dret a disposar d’hores retribuïdes per dedicar-les a les fun-
cions de representació; en cas afirmatiu, indica el número d’hores i la seva possible assignació.

2·· Les principals associacions del sector del transport convoquen una aturada indefinida com a mesura de pressió 
per forçar el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a atendre una sèrie de demandes del col·lectiu que tractin 
de pal·liar les fortes pèrdues que suposa per a les empreses el sobrecost del gasoil. Com a solució, sol·liciten 
al Ministeri la creació d’un gasoil professional per als transportistes, similar al que ja tenen altres sectors, com 
l’agricultura i la pesca, amb la finalitat d’evitar el tancament d’empreses. Es demana:

a) És legítim el dret a la vaga d’aquest col·lectiu de treballadors?
b) En quin termini legal cal comunicar a l’autoritat laboral competent el dret a la vaga i que aquesta sigui 
legal?
c) Reflexiona i aporta, segons el teu criteri, comentaris sobre la justificació del dret a la vaga d’aquest col·lectiu 
de treballadors i la seva repercussió en altres àmbits. Debateu-ho a classe.

Casos finals

PH, SA
c/ dels Tarongers, 5
Tarragona

AL COMITÈ D’EMPRESA

La direcció d’aquesta empresa ha procedit a obrir un expedient 
contradictori a la treballadora i membre del comitè d’empresa, la 
senyora Maria Camps Rovira, per haver convocat i celebrat una as-
semblea durant la jornada laboral del dia 15 de març d’aquest any 
amb l’oposició expressa del representant legal de l’empresa.

Es concedeix al comitè d’empresa el termini de 5 dies per tal que, 
amb l’audiència de la interessada, al·legui el que consideri oportú i 
proposi les proves que estimi pertinents en descàrrec seu.

Tarragona, 28 de març de 2018

Signat:

El director
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1·· L’empresa LLUMS, SA, té tres centres de treball a la mateixa província; no arriba a 50 treballadors amb la suma 
de tots. Centre 1: 5 treballadors. Centre 2: 18 treballadors. Centre 3: 11 treballadors.

Respon les preguntes següents:

a) Es poden agrupar els tres centres de treball a efectes de constituir un òrgan de representació de tots els tre-
balladors? En cas afirmatiu, de quin òrgan de representació es tractaria?
b) Si has decidit que no, quins òrgans de representació dels treballadors correspondria en cada centre de 
treball?

2·· A l’empresa RIALLES, SL, amb una plantilla de 120 treballadors, se celebraran eleccions al comitè d’empresa. La 
plantilla està formada per 85 treballadors amb més de 6 mesos d’antiguitat a l’empresa, 73 dels quals són espanyols 
majors d’edat i quatre són menors de 18 anys; vuit són estrangers majors d’edat i 35 són treballadors espanyols, 
majors d’edat, amb una antiguitat a l’empresa inferior a 6 mesos. Quants treballadors es poden presentar com a 
candidats a les eleccions? Raona la teva resposta.

3·· A les eleccions realitzades per a la representació unitària, els sindicats A, B, C i D han obtingut els següents 
percentatges de representació. Identifica el nivell de representativitat de cada sindicat conforme a l’estudiat:

4·· Una empresa té 32 treballadors. S’hi celebren eleccions unitàries. Respon les preguntes següents:

a) Si una de les paperetes presentades a la votació assigna vots a cinc aspirants, és vàlida? Raona la teva resposta.
b) Les paperetes de l’elecció anterior, han de contenir una llista oberta o tancada? O han d’existir paperetes amb 
diferents llistes, segons les candidatures presentades?

5·· L’empresa FRUIT & COMPANY acaba d’aterrar al nostre país. El seu negoci consisteix en comercialitzar fruites 
exòtiques, però desconeix com funcionen aquí les organitzacions empresarials, així com la seva representativitat.

Conforme a l’estudiat a la unitat, pots aclarir a aquesta empresa tots els dubtes sobre aquestes organitzacions?

6·· Els treballadors de l’empresa XOCOLATES VALOR, SA, decideixen realitzar una vaga després de no arribar a 
un acord en la negociació del seu conveni col·lectiu. Aquesta vaga consistirà en realitzar la seva activitat amb 
minuciositat, però col·lapsant així la producció.

Quin dilema! Això és legal? Pot tenir conseqüències legals per als treballadors? Raona la teva resposta.

7·· L’empresa PIRULETES, SA, davant dels greus incidents produïts a l’empresa (agressió física a diversos treba-
lladors i danys greus en les instal·lacions), decideix tancar l’empresa temporalment.

a) És legal aquesta actuació? Per què?
b) Durant quant temps podria tancar l’empresa?
c) Els treballadors tenen dret al cobrament del seu salari durant el temps que duri el tancament?

Activitats finals

Sindicat Escala estatal Comunitats autònomes

A 30% representants. 25% representants.

B 8% representants. 15,83% representants.

C 2,58% representants. 3,33% representants.

D 11,95% representants. 12,50% representants.
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1·· Pregunta a les persones adultes de la teva família o a coneguts sobre les 
qüestions següents: nom de l’empresa on treballen, si a la seva empresa hi 
ha representació dels treballadors (comitè d’empresa o delegat de perso-
nal), nom de les seccions sindicals que poguessin existir a la seva empresa, si 
alguna vegada ha desenvolupat funcions de representació dels treballadors 
i la valoració de l’1 al 10 sobre la utilitat dels sindicats i dels òrgans de 
representació. Emplena al teu quadern la fitxa següent:

·· Quines coses observes en aquest text que no s’ajusten al que has après fins ara?

1·· La Laura, el Josep i l’Ester treballen en una empresa de Barcelona amb 19 treballadors. Recentment, s’hi han 
dut a terme eleccions a representants unitaris i s’han elegit com a representants de personal l’Albert, amb una 
antiguitat a l’empresa de 6 anys, i la Marta, amb una antiguitat de 5 mesos.

2·· L’anterior representant de personal va ser acomiadat per haver expressat les seves opinions respecte del canvi 
d’horari que l’empresa volia implantar. La mateixa empresa té un altre centre de treball a Tarragona i també hi han 
elegit els seus representants formant un comitè d’empresa amb nou membres, ja que hi ha 52 treballadors en plantilla.

3·· Els treballadors d’aquests dos centres de treball han estat cridats a la vaga pel canvi d’horari i l’Ester no està 
disposada a seguir-la perquè l’empresari la podria acomiadar per estar exercint aquest dret.

4·· L’empresari es vol prendre uns dies de descans i ha pensat en aprofitar els dies en què els treballadors volen 
fer vaga per realitzar el tancament patronal.

5·· L’Albert i la Marta volen negociar un conveni d’empresa, però l’empresari els ha dit que s’han de regular pel 
conveni que existeix per a les empreses del sector.

Fitxa

Empresa Representació Seccions Funcions Valoració

• • • • • • • • • • • • • • •

Al teu entorn

En què ens equivoquem

1·· Amb l’ajuda d’Internet i un cercador tipus Google, tecleja Conveni col·lectiu, seguit del nom del teu sector 
professional. Quan el trobis, esbrina’n l’àmbit territorial, el contingut mínim i el procediment d’inaplicació del 
contingut del conveni col·lectiu.

2·· Amb l’ajuda d’Internet i un cercador tipus Google, tecleja Organitzacions empresarials, seguit del nom del 
teu sector professional i de la teva comunitat autònoma. Quan ho trobis, investiga quines tenen representativitat 
a Catalunya en base a l’estudiat a la unitat.

La teva família professional
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Premsa a l’aula

Activitats

Formeu grups de 4 alumnes, llegiu l’article 28 de la Constitució de 1978 i elaboreu un informe en què heu de 
respondre les preguntes següents:

1·· Què és una vaga?

2·· Quins elements hi ha a l’article per determinar si es tracta o no d’una vaga lícita o il·lícita?

3·· Qui té capacitat per convocar una vaga legal?

4·· Quines conseqüències hi poden haver per a les persones que s’adhereixin a aquesta vaga?

Cada grup realitzarà una exposició de quatre minuts sobre el que més li ha cridat l’atenció sobre el tema tractat.

Les mobilitzacions i la vaga per al Dia Internacional de la Dona estan convo-
cades en més de 150 països per una societat més justa i igualitària. Aquesta 
és només una de les dades que converteixen en única aquesta convocatòria.

PER QUÈ LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ 
ÉS DIFERENT A TOTES LES ALTRES?

Què significa una vaga feminista?
La vaga del 8M és feminista perquè no és una vaga a l’ús, no es limita a una 
vaga laboral. En primer lloc, la del 8M és una vaga de cures, una vaga del 
treball domèstic, del suport emocional. El 8M es proposa que les dones 
deixin de realitzar totes aquestes activitats, tan invisibles, moltes vegades 
no pagades i de les quals solen encarregar-se elles. Es tracta de fer veure 
que, sense tot aquest treball silenciós, la resta del món cau, i que és neces-
sari posar-lo en valor.
La convocatòria implica, també, una vaga de consum, és a dir: crida a no 
anar a comprar aquest dia per denunciar que els cossos de les dones no són 
reclams de consum, així com també la tirania estètica a la qual les sotmet 
el mercat.
També és una vaga laboral que vol posar sobre la taula desigualtats com 
són la bretxa salarial, el “sostre de vidre” –les dificultats extra que tenen les dones per aconseguir llocs de direc-
ció–, la precarietat laboral de les dones, les jornades reduïdes imposades o la feminització de la pobresa.
De la mateixa manera, estan cridades a la vaga totes les dones del sector educatiu per reclamar “una educació 
pública, laica i feminista”.

Qui la convoca?
Està coordinada per la Comissió 8 de Març, que integra multitud de col·lectius feministes, i que està treballant 
des del 2017 –el 8 de març d’aquell any ja es va proposar una aturada de dones durant 30 minuts al migdia– per 
aconseguir dur a terme aquesta iniciativa.
Tots els grans sindicats s’han sumat a aquesta convocatòria, encara que amb propostes diferents. UGT i CCOO 
van registrar una convocatòria de parades parcials de dues hores per torn, mentre que CNT i CGT ho han fet 
donant suport a les parades totals les 24 hores. Pots elegir sumar-te a qualsevol de les dues modalitats, encara 
que les organitzadores criden a una vaga de 24 hores.
Una característica important d’aquesta vaga és que s’ha promogut i organitzat de baix cap dalt, i no a l’inrevés. 
És a dir, la iniciativa de la vaga ha nascut primer als carrers, als barris i districtes i s’ha macerat en assemblees 
obertes. No ha estat una proposta dels sindicats, sinó del moviment feminista.

Font: Diario Público
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Autoavaluació

1. Els delegats de personal pertanyen a:

a) La representació sindical.
b) Els comitès d’empresa.
c) La representació unitària.
d) Les seccions sindicals.

2. Un sindicat té la consideració de més representatiu 
a escala estatal quan en aquest àmbit compta, com a 
mínim, amb el:

a) 15% dels membres de comitès d’empresa i delegats 
de personal.
b) 20% dels membres de comitès d’empresa i delegats 
de personal.
c) 10% dels membres de comitès d’empresa i delegats 
de personal.
d) 5% dels membres de comitès d’empresa i delegats 
de personal.

3. La representació unitària d’una empresa 
representa:

a) Els treballadors d’aquesta empresa, estiguin o no 
afiliats a un sindicat.
b) Els treballadors d’aquesta empresa que estiguin 
afiliats a qualsevol sindicat.
c) Els treballadors d’aquesta empresa que pertanyin a 
un sindicat concret.
d) Les seccions sindicals d’aquesta empresa.

4. Si una empresa compta amb 45 treballadors, tindrà:

a) Un delegat de personal si es decideix per majoria.
b) Tres delegats de personal.
c) Cap delegat de personal.
d) Un delegat de personal sempre.

5. Poden participar com a electors a delegat de 
personal els majors de:

a) 18 anys, amb una antiguitat de 6 mesos a 
l’empresa.
b) 18 anys, amb una antiguitat d’1 mes a l’empresa.
c) 16 anys, amb una antiguitat de 6 mesos a 
l’empresa.
d) 16 anys, amb una antiguitat d’1 mes a l’empresa.

6. Què ocorre si un representant dels treballadors és 
objecte de sanció?

a) La compleix sense possibilitat d’impugnació.
b) S’obre un expedient de regulació d’ocupació.
c) Se li interposa una demanda al jutjat.
d) S’obre un expedient contradictori.

7. Com s’anomena la solució extrajudicial de conflictes 
en què intervé una persona neutral que realitza 
propostes de solució no vinculants per a les parts?

a) Negociació.
b) Mediació.
c) Conciliació.
d) Arbitratge.

8. La vaga i el tancament patronal són mitjans de:

a) Solució pacífics de conflictes laborals.
b) Solució no pacífics de conflictes laborals.
c) Negociació col·lectiva.
d) Dur a terme un arbitratge.

9. En cas que una vaga afecti els serveis públics, 
s’haurà de comunicar amb:

a) 7 dies d’antelació.
b) 5 dies d’antelació.
c) 10 dies d’antelació.
d) 15 dies d’antelació.

10. Quan les parts legitimades per negociar un conveni 
per regular les condicions de treball pròpies del seu 
àmbit decideixen subscriure un conveni col·lectiu en 
vigor, d’un altre àmbit, es denomina:

a) Extensió del conveni.
b) Negociació col·lectiva.
c) Adhesió del conveni.
d) Tancament patronal.
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