núm.

INFORMACIÓ GENERAL

1

lloc: Saló d’Actes del Col·legi
C. Estanislau Figueres, 17

dates:

8, 15, 22 i 29 de gener (dilluns)
6 (dimarts), 12, 19 i 26 de febrer (dilluns)
8 (dijous), 12, 19 i 26 de març (dilluns)
16, 23 i 30 d’abril (dilluns)
7, 14 i 21 (dilluns) i 29 de maig (dimarts)
4 de juny (dilluns)

horari: de 16:30 a 19:30 h.
Preu inscripció: Col·legiats – 398 €
No Col·legiats – 590 €

Places limitades. Últim dia d’inscripció, 3 de gener.
Es lliurarà material i diploma d’assistència.

La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigoròs
ordre d’inscripció, en la Secretaria del Col·legi.
Tel. 977 22 45 13
Fax 977 22 95 25
rafa@graduados-sociales-tarragona.com

ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL

durada: 60 hores
del 8 de gener al 4 de juny de 2007

2007

CURS PRÀCTIC DE

DRET PROCESSAL LABORAL
Gener – Juny 2007

PROGRAMA DEL CURS
PRESENTACIÓ

LES ACTUACIONS PROCESSALS

Objectiu: Es pretén propiciar la incorporació de graduats exercents a la pràctica
en el jutjat del social, i millorar l’actuació de qui ja exerceix ocasionalment. Per
això, el curs oferirà una exposició pràctica, eminentment participativa, sobre
supòsits reals, de les qüestions rellevants que es susciten en el procés laboral,
corregint les errades i orientant sobre l’actuació correcta a seguir.

LA PROVA

La primera edició d’aquest curs es celebrà fa dos anys, i la bona acollida
obtinguda i el temps transcorregut ha propiciat la decisió del Col·legi d’iniciar una
segona edició.

LES MODALITATS PROCESSALS
ELS RECURSOS
L’EXECUCIÓ LABORAL
El programa es desenvolupa d’acord amb el següent guió:
1.- Necessitat del coneixement de la pràctica processal.
2.- Demanda per acomiadament.

Destinataris: El curs s’adreça a graduats socials exercents, sense perjudici que
puguin inscriure’s també graduats no exercents. Els destinataris tindran formació
teòrica prèvia i tant com es pugui experiència professional.

3.- Comentari de la demanda.

Metodologia: Partint del règim legal aplicable, segons el programa, es
desenvoluparan els diferents supòsits pràctics. Es tracta de seguir, pas a pas i
en mode real el tràmit en el jutjat i l’actuació de les parts.

5.- LA SENTÈNCIA.
1.- Comentari i estudi de la sentència.
2.- Règim legal i Valoració de la prova.
3.- Estructura de la sentència.

4.- JUDICI SIMULAT.

Es formaran grups de treball entre els assistents per a la simulació de situacions
reals. S’acompanyarà la sessió amb el corresponent material pràctic real
(demandes, escrits, resolucions judicials, etc.).

6.- Diligències per a millor proveir.

Els assistents hauran de proveir-se de la legislació aplicable.

8.- Nul·litat d’actuacions.

PONENTS

9.- Actuacions preventives:
- carta d’acomiadament
- Otrosíes de la demanda
- Diligències preparatòries
- reconvenció
- dipòsit de l’art. 56.2 ET
- mesures cautelars

Il·lm. Sr. FRANCISCO JAVIER DELGADO SAINZ
Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona.
Il·lm. Sr. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ICART
Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona.

7.- Indicació de recursos. Aclariment, rectificació, subsanació de la sentència.

10.- Reclamació prèvia en Seguretat Social.
11.- El procés de Seguretat Social. JUDICI SIMULAT
12.- Els recursos ordinaris. Reposició i Queixa
13.- El recurs extraordinari. Suplicació
14.- L’execució laboral

