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PRÀCTIC SOBRE ACOMIADAMENT OBJECTIU I
COL.LECTIU PER CRISI DE L’EMPRESA.
7 de novembre
OBJECTE
El present Curs tracta d’examinar i aprofundir en l’acomiadament objectiu
individual i col.lectiu per causes econòmiques, després de l’última doctrina
judicial que aplica el RDL 3/2012, Reglament d’acomiadaments col.lectius i
examen del recent RDL 11/2013, de 2 d’agost (BOE 03/08/2013), des d’una
perspectiva pràctica, la qual cosa es tradueix en un examen rigorós dels
criteris judicials, que seran de gran utilitat per a l’assessorament a
treballadors i empreses.
Podeu consultar els temes a tractar en aquest Curs, en el programa adjunt.
PONENT
Sr. CARLOS HUGO PRECIADO DOMÉNECH
Magistrat Especialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya
INFORMACIÓ GENERAL
Lloc: Saló d’Actes del Col.legi
Data: 7 de novembre
Horari: 16’30 h. a 19’30 h.
Preu inscripció:
Col.legiats – Gratuït
Despatx Col.legiat Exercent (2n. assistent i següents) – 20 euros
No Col.legiats – 90 euros
Es prega efectuar la inscripció abans del dia 5 de novembre.
La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció,
en la Secretaria del Col.legi.
Tel. 977 22 45 13
Fax 977 22 95 25
e-mail: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
ENTITAT COL.LABORADORA
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1.

L’ Acomiadament col.lectiu per causes econòmiques,
tècniques, organitzatives o productives
– Procediment i tramitació d’EROS:
• Concepte d’acomiadament col.lectiu i estudi de les causes.
• Període de consultes: inici i subjectes, documentació, durada,
contingut i negociació de bona fe, conclusions.
– Impugnació judicial davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya: Competència, capacitat per ser part i i capacitat processal,
legitimació activa, legitimació passiva, demanda, judici i execució.
– Criteris judicials.
– Especial referència a l’acomiadament objectiu en l’Administració
Pública.

2.

Acomiadament
objectiu
individual
per
causes
econòmiques, tècniques, organitzatives o productives,
tramitat pel Jutjat del Social
– Elements numèrics i temporals per diferenciar entre acomiadament
objectiu individual i col.lectiu.
– Requisits formals: Carta acomiadament, indemnització, errors
excusables o inexcusables.
– Estudi de les causes.
– Sentència.
– Criteris judicials.
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– Especial referència a l’acomiadament objectiu en l’Administració
Pública.

