
Benvolgut/da mutualista i col•laborador/a,
 
Continuant amb la tasca d’assessorament, la for-
mació i la difusió de continguts d’actualitat, una 
vegada més des d’Activa Mútua ens posem en 
contacte amb Vd. per informar-lo i convocar-lo a 
la jornada que tenim previst realitzar sobre RD-Llei 
3/2014 de 28 de febrer, de “Mesures urgents per al 
foment de l’ocupació i la contratació indefinida” 
(coneguda com a tarifa plana) que impartirà el Sr. 
Antonio Jiménez, Inspector de Treball, el proper di-
mecres 9 d’abril de 2014 a partir de les 16.30 hores 
de la tarda, a les instal•lacions del Col.legi de Gra-
duats Socials de Tarragona.

L’objectiu és familiaritzar als assistents amb els prin-
cipals conceptes i obligacions de la tarifa plana 
per a la contractació indefinida de nous treballa-
dors.

Amb la col.laboració de:

presentació programa

Dirigit a: empreses i col.laboradors
Data: 09 d’abril de 2014
Horari: de 16.30 a 18.00 hores
Ubicació: Il·ltre Col.legi de Graduats Socials de Tarragona 
C. Estanislau Figueres, 17
43002 - Tarragona - T. 977 22 45 13

Entrada lliure fins a completar aforament. 
Confirmin assistència a: 
Anabel Benito
@ colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
T. 977 22 45 13

Benvinguda i presentació de la Jornada
Excma. Sra. Ana Maria Asamà Esteve
Presidenta Col.legi Graduats Socials Tarragona

Presentació de la Jornada
Sr. Miquel Benabarre Casals
Secretari Activa Mútua

Ponència: RD-Llei 3/2014 Mesures urgent per al 
foment de l’ocupació i la contractació indefinida.

Ponent: Sr. Antonio Jiménez Piquero
Inspector de Treball i Seguretat Social de la Provín-
cia de Tarragona

Precs i preguntes

16.30 h

Pots assistir i participar en lo més rellevant d’aquesta 
jornada a través de les nostres xarxes socials.

https://www.facebook.com/activa.mutua
https://twitter.com/ACTIVAMUTUA2008

16.45 h
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Activa Mútua - Mútua d’Accidents de Treball 
i Malalties Professionals de la Seguretat
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TEMA: ”RD-LLei 3/2014, de 28 Febrer, de Mesures urgents per al 
foment de l’ocupació i la contractació indefinida”.
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