J O R N A D A

D I V U L G A T I V A

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

NOVETATS EN MATÈRIA LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL
ULTRAACTIVITAT I CLÀUSULA DE DESVINCULACIÓ EN ELS CONVENIS
Lloc: Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona
c/ Estanislao Figueres, 17
43002 Tarragona
Data: dijous, 6 de juny
Horari: de 16:15 h a 19:00 h
Pot inscriure’s enviant un correu electrònic a:
mnavarro@mc-mutual.com
Persona de contacte:
Mercè Navarro Tel. 977 24 06 08
Places limitades per ordre d’inscripció

Presentació
Les modificacions legals introduïdes per la reforma laboral de 2012 van afectar profundament el nostre
ordenament laboral en aspectes bàsics amb l’establiment d’un nou marc de mesures de flexibilitat interna a
l’empresa, a través d’una regulació més flexible en algunes matèries, entre les quals destaca la possible
inaplicació del conveni col·lectiu d’aplicació, i la regulació d’un procediment final d’arbitratge en els supòsits en
què no s’arribi a un acord amb els treballadors. També resulta molt rellevant dins els canvis legislatius operats la
limitació del període d’ultraactivitat dels convenis col·lectius, finalització d’ultraactivitat que en alguns casos es
produirà a partir del proper 7 de juliol.
Per analitzar aquestes mesures de flexibilitat interna, així com la problemàtica de la seva aplicació, s’ha
organitzat una jornada divulgativa en què, des d’un enfocament eminentment pràctic, s’analitzaran totes aquestes
qüestions que afecten directament el mercat laboral i que tenen repercussió en l’àmbit de la cotització a la
Seguretat Social.

Programa
16:15 h

Lliurament de documentació

16:30 h

Benvinguda
Ana Maria Asamà Esteve. Presidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials
de Tarragona
Josep Ma. Feliu Vallverdú. Director de MC MUTUAL a Tarragona

17:00 h

Ponent
Antonio Benavides Vico. Inspector de Treball i Seguretat Social.
"Ultraactividad y cláusula de descuelgue en los convenios"

19:00 h

Fi de la sessió

