CURS
Les últimes novetats
Col.lectiva en l’Empresa

en

Negociació

7 de novembre 2017
OBJECTE
► El present Curs pretén fer un exhaustiu estudi pràctic de la complexa situació de la
regulació de la negociació col.lectiva en l’empresa on es troba la clau i la importància del
dia a dia després de les reiterades reformes laborals, així com la seva interpretació pels
nostres Tribunals.
Podeu consultar els temes a tractar en aquest Curs, en el programa adjunt.

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

Informació General
Lloc:

Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona (Saló d’Actes)
C/ Estanislau Figueres, 17 – 43002 Tarragona

Durada:

3 hores

Horari:

16:30 – 19:30 h.

Data:

Dimarts 7 de novembre

Preu inscripció:

Col.legiats – 24 euros
No Col.legiats – 48 euros

Places limitades.
La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció, en la Secretaria del
Col.legi.
Es lliurarà diploma d’assistència.
Inscripcions:
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a través del telèfon 977 22 45 13
o enviant un e-mail a: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
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CURS
Les últimes novetats en Negociació Col.lectiva
en l’Empresa
7 de novembre 2017
PROGRAMA
► 1.

Conveni col.lectiu d’empresa
● Concepte i relació amb la llei i altres fonts
● Conveni col.lectiu aplicable
● Subjectes de la negociació
● Preacords
● Procediment de negociació: Deure de negociació. Comissió negociadora. Actes de les
reunions. Assemblees. Contingut mínim. Vigència. Acords parcials. Arbitratge.
Administració del conveni. Successió de convenis. Interpretació i aplicació de convenis.
● Ultraactivitat
● Procediment d’impugnació judicial del conveni

► 2.

Inaplicació del conveni
● Causes
● Subjectes legitimats per a negociar
● Condicions de treball a inaplicar
● Període de consultes
● Acord
● Impugnació judicial

► 3.

Conveni extraestatutari d’empresa
● Concepte
● Procediment a seguir
● Vigència i contingut
● Impugnació

► 4.

Acords d’empresa
● Concepte, regulació i eficàcia
● Període de consultes
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