Escola de Pràctica Professional 2015

CURS
ASPECTES PRÀCTICS EN MATÈRIA DE LA PROVA
EN EL PROCÉS LABORAL
11 de juny

OBJECTE
El present Curs pretén millorar i propiciar la pràctica exercent dels Graduats
Socials en els Jutjats del Social, mitjançant una exposició pràctica i
eminentment participativa sobre els problemes reals en les qüestions tan
rellevants com la prova en el procés laboral i les seves diverses incidències
pràctiques després de les últimes sentències del Tribunal Constitucional i
Tribunal Suprem.
Podeu consultar els temes a tractar en aquest Curs, en el programa adjunt.

PONENT
I.llm. Sr. CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH
Magistrat Especialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya

INFORMACIÓ GENERAL
Lloc: Saló d’Actes del Col.legi
Durada: 3 hores
Data: 11 de juny
Horari: de 16:30 a 19:30 h.
Preu inscripció:
Col.legiats – 24 euros
No Col.legiats – 48 euros
Places limitades. Últim dia d’inscripció, 8 de juny.
Es lliurarà diploma 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
e-mail: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
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PROGRAMA

1.

Règim General de la Prova
– Objecte de la prova
● Fets
● Màximes de l’experiència
● Dret com a objecte de prova
– Límits de la prova
● Prova il.lícita
● Prova contrària als drets fonamentals
– Iniciativa i càrrega de la prova
● Iniciativa de la prova i principi d’aportació de part
● Càrrega de la prova
● Inversió i alteració de les regles de distribució de la càrrega de la prova
a) Processos de discriminació o lesió d’un dret fonamental
b) Processos sobre responsabilitats derivades d’accidents de treball i
malalties professionals.
c) Regles especials sobre la càrrega de la prova i ponderació del control
sobre la prova
– Regles generals sobre el procediment probatori
● Proposició de prova: dret limitat a utilitzar els mitjans de prova pertinents
● Pràctica de la prova
– Valoració de la prova

2.

Diferents mitjans de prova
– Interrogatori de les parts
– Prova documental
– Prova pericial
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– Interrogatori de testimonis
– Reconeixement judicial
– Mitjà de reproducció

