5 i 6 de març
Hotel SB Ciutat de Tarragona

PRESENTACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona presenta una nova
edició de les Jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social.
La d’enguany serà la 25a edició per la qual cosa, volem que siguin
especials per a tothom. Com sempre, estaran impartides per
reconeguts magistrats, catedràtics i experts en els diversos temes
tractats. Enguany però, s’incorporaran novetats amb les que volem
demostrar l’evolució i creixement d’aquesta activitat formativa que
està al servei dels graduats socials.

INSCRIPCIONS*

Sota el títol «25 anys debatent les Relacions Laborals», les
Jornades tractaran temes d’actualitat, com els relacionats amb
la conciliació de la vida personal i laboral, la protecció de dades o
la incidència de l’actual moment econòmic en el mercat laboral.
La incorporació d’una ponència de base econòmica és una de
les novetats d’aquesta edició i ha comportat molt d’esforç, ja que
s’havia de trobar un ponent de tan elevat nivell com els que ens
acostumen a acompanyar. Finalment, aquesta tasca recaurà en
l’economista i conferenciant, José Maria Gay de Liébana.
Fa doncs, un quart de segle que vàrem començar amb aquesta
activitat que, no només ha sabut consolidar-se i posicionar-se en el
nostre àmbit laboral, sinó que ha sabut reinventar-se i adaptar-se
als canvis de la professió i del conjunt dels graduats socials.
Ana Maria Asama Esteve
Presidenta de l’I·lustre Col·legi de Graduats Socials de Tarragona

COL·LABORADORS:

www.graduats-socials-tarragona.org
Tel. 977 224 513
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
Col·legiats................................................................................................................110 €
Alumnes Relacions Laborals URV................................................................ 110 €
Altres professionals.......................................................................................... 225 €
Dinar a l’hotel (dijous 5 de març - opcional)...........................................18 €
Forma de pagament. Mitjançant xec bancari o transferència.
Places limitades. Inscripcions obertes fins al 3 de març.
*S’inclou documentació i diploma d’assistència.

LLOC DE CELEBRACIÓ
Hotel SB Ciutat de Tarragona
Plaça Imperial Tarraco, 5 - 43005 Tarragona
Tel. 977 250 999
www.hotelciutatdetarragona.com
reservashciutat@sbhotels.es

ALLOTJAMENT
Habitació individual.............................................................................................85 €
Habitació doble..................................................................................................... 95 €
Esmorzar buffet i IVA inclosos.
Taxa Turística no inclosa: 0,99 euros per persona i nit.
Per a reserves, cal contactar directament amb l’hotel.

PROGRAMA
DIJOUS

05 DE MARÇ

09.00
09.15 > 10.00

Lliurament de documentació
Inauguració

La conciliació de la vida personal, familiar i laboral
10.00 > 11.15
(11.00 col·loqui)

					

“L’adaptació de la jornada per a la conciliació de la vida familiar i laboral”
Excma. Sra. Rosa María Virolès Piñol. Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

“Altres mesures rellevants de conciliació”
Excm. Sr. Jordi Agustí Julià. Magistrat emèrit de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.
PAUSA

La protecció de dades en l’àmbit laboral						
11.30 > 12.45
(12.30 col·loqui)

“El control empresarial mitjançant l’ús de la tecnologia”
Il·lma. Sra. Ana María Orellana Cano. Magistrada de la Sala Social del TSJ de Madrid.

“El control empresarial de l’ús de les tecnologies pel treballador”
Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech. Magistrat de la Sala del Social del TSJ de Catalunya.
PAUSA

“L’actual moment econòmic i la seva incidència en el mercat laboral”			
13.00 > 14.00

Sr. José Maria Gay De Liébana Saludas. Economista, escriptor, conferenciant i professor d’Economia
Financera i Comptabilitat a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
Ponència patrocinada per

Dinar
16.30 > 17.30
(17.15 col·loqui)

“L’obligació empresarial del registre salarial. Les mesures d’Igualtat”			
Sr. Antonio Benavides Vico. Ex-inspector de Treball i de la Seguretat Social. Advocat i Graduat Social.

PAUSA

Qüestions actuals sobre l’acomiadament						
17.45 > 19.00
(18.45 col·loqui)

“L’acomiadament objectiu individual i plural (Art. 52 ET, amb especial referència
a l’extinció per Absentisme). Qüestions processals”
Excm. Sr. Fernando Salinas Molina. Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

“L’acomiadament col·lectiu. Qüestions processals”
Excma. Sra. María Luisa Segoviano Astaburuaga. Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

DIVENDRES 06 DE MARÇ

09.30 > 10.45
(10.15 col·loqui)

“Perspectives de reforma del marc laboral”						
Dr. Salvador del Rey Guanter. Catedràtic de Dret del Treball (ESADE Law School) i Soci
i President de l’Institut Cuatrecasas.

PAUSA

11.00 > 12.15
(11.45 col·loqui)

“Últimes novetats i avenços legislatius en matèria Fiscal”				
Sra. Caridad Mourelo Gómez. Cap de la Unitat Central de Coordinació en matèria de delictes
contra la Hisenda de l’Agència Tributària (AEAT). Madrid.

PAUSA

12.30 > 13.30
(13.15 col·loqui)

13.30

“La Jurisprudència del TJUE sobre les relacions de treball
temporal en l’Ocupació Pública”							
Excma. Sra. María Emilia Casas Baamonde. Catedràtica de Dret del Treball
i de la Seguretat Social de la Universitat Complutense de Madrid.

Cloenda

Directora tècnica: Excma. Sra. Rosa María Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.
Secretari tècnic: Sr. Rafael Fernández Escobar, Gerent de l’I·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.

