
En Pere treballa des de fa dos anys a PELS, S. L., empresa espe-
cialitzada en perruqueria i estilisme. Va començar a treballar-hi 
amb 17 anys, mentre estudiava el Cicle de Formació Professi-
onal de Grau Superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria.

El seu primer contracte va ser d’interinitat amb jornada parci-
al, per substituir la Laura, que va estar de baixa durant 4 me-
sos per una malaltia.

Posteriorment, la Joana, propietària de la perruqueria, el va 
cridar per cobrir les vacances de diferents empleades i, en aca-
bat, el va contractar indefinidament, aprofitant que una perso-
na va renunciar a la feina perquè va canviar de ciutat.

Fa un parell de dies, la Joana va comunicar a en Pere que el necessitava per al torn de tarda, ja que una de les 
seves companyes de torn vespertí estava embarassada i durant uns mesos no podria venir a treballar.

A més a més, una companya de tarda ha estat acomiada-
da per haver robat diferents tints i d’altres productes es-
pecials per als cabells, de manera que han de trobar una 
persona que la substitueixi. Es van assabentar del roba-
tori perquè les càmeres havien enregistrat com havia sos-
tret els productes del magatzem.
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1.  És correcte el contracte que li van fer a en Pere 
quan va començar a treballar? 

2.  Què vol dir que treballa a jornada parcial? 

3.  Va tenir algun tipus d’indemnització després de 
la seva primera extinció contractual? 

4.  La Joana estaria incomplint la llei si li fes dife-
rents contractes temporals?

5.  En Pere està obligat a canviar-se al torn de tarda? 
6.  Si la Joana decideix substituir la persona embaras-

sada, quin tipus de contracte realitzarà? Quines 
són les característiques d’aquest tipus de contrac-
te? 

7.  Quin tipus d’acomiadament és el que s’ha d’apli-
car a la persona que ha robat els tints i d’altres 
productes? Té dret a exigir una indemnització? 

8.  L’empresa pot presentar les imatges enregistrades 
per les càmeres de seguretat com a prova del ro-
batori?

Extinció d’un contracte a causa d’una modificació contractual



Fa poc, la Joana li ha dit a en Pere que com que li va bé 
amb la perruqueria actual està considerant la possibilitat 
d’obrir una altra perruqueria en un municipi als afores de 
la ciutat i que li agradaria que fos ell qui la dirigís.

Aquesta decisió incomoda una mica a en Pere perquè el lo-
cal de la futura perruqueria queda més lluny de casa seva 
i, a més, no sap si vol assumir aquesta responsabilitat per-
què estava a punt de demanar un permís per poder cuidar 
la seva mare malalta.

La Joana està molt il·lusionada amb la idea d’obrir una nova perruqueria, tot i que pensa que això li compor-
tarà maldecaps.

Ja ha escollit el local, però necessita adaptar-lo per al negoci, així que decideix fer una petita reforma per po-
der tenir la perruqueria que ella vol.

Per començar, ha parlat amb una ETT per tal que li cedeixin uns manobres per fer la reforma. El problema que 
se li planteja és que desconeix el tipus de contracte que ha de fer als manobres, perquè, a més, li han dit que 
un d’ells té una discapacitat.

2Projecte final

12.  Quin tipus de contracte signa la Joana amb 
l’ETT? Quin contracte farà l’ETT als manobres? 

13.  Quin conveni s’aplica als manobres? 

14.  Qui ha d’informar i formar els manobres en 
matèria de PRL? Qui ha de proporcionar-los els 
equips de protecció individual (EPI)?

15.  Quin contracte realitzarà l’ETT amb la persona 
que té una discapacitat? 

 9.  Davant de quin tipus de modificació es troba en 
Pere? Què li podries suggerir? 

10.  Quin tipus de permís ha de sol·licitar en Pere? 
11.  Si en Pere sol·licités aquest permís, tindria dret 

a que li reservessin el seu lloc de feina? Quant de 
temps ha de passar per poder tornar a sol·licitar 
un permís similar?


