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´
... activa et mante al dia
programa jornades

presentació

Benvinguda a la Jornada

Benvolgut/da mutualista i col•laborador/a,

10.00 h
Excma. Sra. Ana Maria Asamà Esteve
Presidenta Col.legi Graduats Socials Tarragona

En línia amb la labor informativa i formativa adreçada
a empreses i treballadors assegurats i a ran de les
moltes novetats legislatives que es vénen produint
des de començaments de 2013, Activa Mútua us
ofereix un extens programa de conferències i jornades tècniques amb l’objectiu d’aportar noves i millors eines en la gestió dels nous reptes empresarials
i de negocis que es plantegen.
De les noves reglamentacions que veuen la llum durant el present exercici, destaquen la Llei 13/2012,
de 26 de desembre, de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social; la Llei 12/2012,
de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis; la Llei
Orgànica 7/2012, de 27 de desembre, per la qual es
modifica el Codi Penal en matèria de transparència
i lluita contra el frau fiscal i en la Seguretat Social;
el Reial Decret-Llei 29/2012, de 28 de desembre,
de millora de gestió i protecció social en el Sistema Especial per a Empleats de Llar i altres mesures de caràcter econòmic i social; el Reial Decret
1716/2012, de 28 de desembre, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, entre altres.
Els canvis profunds que es produeixen en la societat
obliguen les entitats com Activa Mútua a implementar la seves potencialitats per donar-hi resposta. La
clau del futur de l’empresa comença en el coneixement, en una formació adequada i adaptada a la
realitat i aplicant les millors eines de gestió.
Amb la col.laboració
de:

dia 14

Presentació de la Jornada
Sr. Miquel Benabarre Casal
Secretari Activa Mútua
Ponència: El Real Decret 1716/2012 en matèria
de pensions públiques
Ponent: Sr. Conrad Segura Soria, Subdirector
Provincial de Jubilació.
Benvinguda a la Jornada

dia 20

10.00 h
Excma. Sra. Ana Maria Asamà Esteve
Presidenta Col.legi Graduats Socials Tarragona
Ponència: Llei Orgànica 7/2012, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal en
matèria de transparència i lluita contra el frau fiscal i en la Seguretat Social.
Ponent: Ferran Pellisé, Director Prestacions i Assessoria Jurídica de Prestacions Activa Mútua.
Dirigit a: empresaris i assessors laborals
Data: 14 i 20 de març de 2013
Horari: 10.00 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:
Rafael Fernández
@ rafa@graduados-sociales-tarragona.com
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