
 

 

Nom: _______________________________________________

La pregunta de teoria val 2 punts. La de pràctica 8 punts.

De la pregunta pràctica 

A.- TEORIA 

ÚNICA.- Breument, què és la Seguretat Social com a institució? Qui 

ment quins són els tipus de beneficiaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.- PRÀCTICA 

ÚNICA.- En Pere Aragonès portava treballant 21 anys

rúrgics SA. Una empresa ubicada a Barcelona que feien tot tipus d’instrumental per als ciru

gians. Però l’Administrador de la societat

polígon de Caldes d’Estrac per causes econòmiques. I amb el canv

la ubicació a tota la plantilla. Però en Pere Aragonès s’està repensant no seguir treballant a 

l’empresa i acollir-se a la indemnització que li co

fins a un màxim de 12 mensualitats

cobraria sabent què: 

• La rescissió del contracte es faria en data 

• No ha gaudit de cap dia de

• Té dues pagues extraordinàries

rial) 

• El Salari Base és de 1.300 euros

total de sou per cada mes treballat de 1.500 

Nom: _______________________________________________ 

La pregunta de teoria val 2 punts. La de pràctica 8 punts. 

De la pregunta pràctica faré una valoració global no apartat per apartat.

Breument, què és la Seguretat Social com a institució? Qui i com es finança

de beneficiaris de la Seguretat Social? 

portava treballant 21 anys (que aviat és dit) a l’empresa Acers Qu

SA. Una empresa ubicada a Barcelona que feien tot tipus d’instrumental per als ciru

Però l’Administrador de la societat –prèvia Junta d'Accionistes- decideix t

polígon de Caldes d’Estrac per causes econòmiques. I amb el canvi del centre de treball canvia 

ubicació a tota la plantilla. Però en Pere Aragonès s’està repensant no seguir treballant a 

la indemnització que li correspon de 20 dies de salari per any treballat 

fins a un màxim de 12 mensualitats. Per la qual cosa es dirigeix a tu per saber quants diners 

La rescissió del contracte es faria en data 25/05/2018. 

dia de vacança fins a la rescissió. 

dues pagues extraordinàries a l’any del Salari Base (de cap altre complement sal

Salari Base és de 1.300 euros mensuals i altres complements 200 euros

sou per cada mes treballat de 1.500 €.  

 

apartat per apartat. 

es finança? I bàsica-

empresa Acers Qui-

SA. Una empresa ubicada a Barcelona que feien tot tipus d’instrumental per als cirur-

decideix traslladar-la al 

i del centre de treball canvia 

ubicació a tota la plantilla. Però en Pere Aragonès s’està repensant no seguir treballant a 

rrespon de 20 dies de salari per any treballat 

per saber quants diners 

(de cap altre complement sala-

complements 200 euros. Que fan un 
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1. Per la indemnització 

 

 

 

 

2. Pel sou del mes de maig 

 

 

 

 

 

3. Per la quitança 

3.1. Paga extra de juny 

 

 

 

 

 

3.2. Paga extra de desembre 

 

 

 

 

 

 

3.3. Vacances no gaudides 

 

 

 

 

SUMA TOTAL DEL QUE COBRARIA =  


