
PRESENTACIÓ

Un any més, us presentem les 21 Jornades de Dret de Treball 
i Seguretat Social sota el títol “Un nou marc Legal per a les 
Relacions Laborals”.

La Junta de Govern torna apostar per la realització d’aquesta 
vint-i-unena edició d’aquestes Jornades perquè considerem 
que, encara que habitualment, durant tot l’any, el Col·legi orga-
nitza accions formatives, potser de caire més pràctic i que afec-
ten més a la gestió i assessorament de la feina diària dels nos-
tres despatxos, és molt important també conèixer els darrers 
criteris jurisprudencials, directament de la mà de ponents de la 
màxima qualitat en les especialitats que tractarem. 

Els Graduats Socials som professionals especialistes de Dret de 
Treball i Seguretat Social i per tant, necessitem que la nostra 
formació i reciclatge siguin constants. Cada dia apareixen no-
ves normes legislatives que si no hi hagués aquest reciclatge 
constant i continu, farien que els nostres despatxos quedessin 
obsolets; per tant i en aquest sentit, us convido a assistir i par-
ticipar en aquestes Jornades. Així mateix, aquestes Jornades 
estan obertes a totes aquelles persones que vulguin estar al 
dia en tota aquella normativa que envolta el món laboral. Ja 
que d’una o altra manera, ens afecta a tots en general, ja siguem 
empresaris o treballadors.

En nom meu i en el de la Junta de Govern, vull agrair a la Direc-
tora Tècnica, l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolés Piñol, Magistrada 
de la Sala IV del Tribunal Suprem, la seva col·laboració, així com 
a tots i cadascun dels ponents.

També voldria donar un agraïment especial a totes les entitats 
col·laboradores que fan que, any rere any, aquestes Jornades 
siguin una autèntica realitat a Tarragona.

Gràcies a tots i recordeu que, “El nostre Treball és el nostre 
Valor”.

Ana Maria Asama Esteve
Degana de l’I·ltre. Col·legi Oficial 
de Graduats Socials de Tarragona
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09.00 Entrega de documentació

09.15 - 10.00 Inauguració de les Jornades

10.00 - 10.45 Ponència

“El dret a la intimitat, a la igualtat en l’àmbit de les 
relaciones laborals. El dumping social. Anàlisi dels 
últims pronunciaments jurisprudencials”.

Excma. sra. Rosa María Virolès Piñol. 
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.  

10.45 - 11.15 Col·loqui

11.15 - 11.30 Pausa

11.30 - 12.15 Ponència

“La prova en el procés laboral. Punts crítics”.

Il·lm. sr. Carlos Hugo Preciado domènech. 
Magistrat de la Sala del Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

12.15 - 12.45 Col·loqui

12.45 - 13.00 Pausa

13.00 - 13.45 Ponència

“Criteris per a la fixació de la quantia de la 
indemnització per danys i perjudicis derivada de la 
vulneració d’un dret fonamental”.

Excma. sra. Mª Luisa segoviano Astaburuaga. 
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

13.45 - 14.00 Col·loqui

Pausa - dinar

09.30 - 10.15 Ponència

“Jurisprudència trascendent i moduladora en la 
Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (LLRJS)” 

Excm. sr. fernando salinas Molina. 
Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem. 

10.15 - 10.45 Col·loqui

10.45 - 11.00 Pausa

11.00 - 11.45 Ponència

“Punts crítics en la tramitació i defensa de 
l’Acomiadament Col·lectiu”. 

dr. Ignacio García-Perrote Escartín. 
Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la UnED. Soci del Bufet Uría-Menéndez, 
Director de l’Àrea de Dret Laboral a Madrid.

11.45 - 12.15 Col·loqui

12.15 - 12.30 Pausa

12.30 - 13.15 Ponència
“Una nova ordenació legal consensuada del tre-
ball i de les relacions laborals”.

Excma. sra. María Emilia Casas Baamonde. 
Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la “Universidad Complutense de Madrid”. 

13.15 - 13.30 Col·loqui

Clausura de les Jornades

16.30 - 17.15 Ponència

“Últimes reformes en matèria de prestacions de la 
Seguretat Social (mort i supervivència
i jubilació)”.

Il·lma. sra. sara Pose Vidal. 
Magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. 

17.15 - 17.45 Col·loqui

17.45 - 18.00 Pausa

18.00 - 18.45 Ponència

“La doctrina del Tribunal Suprem sobre el 
Recàrrec de Prestacions de la Seguretat Social”.  

Excm. sr. Jordi Agustí Julià. 
Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

18.45 - 19.00 Col·loqui

dates de celebració 

dijous 10 i divendres 11 de març de 2016

Lloc de celebració

HOTEL CIUTAT dE TARRAGONA
Plaça Imperial Tarraco, 5 - 43005 Tarragona
Tel. 977 250 999 – Fax 977 250 699

Quotes d’inscripció 
Inclou documentació i diploma d’asistència

Graduats Socials Col·legiats.................................................................95 €
Alumnes Relacions Laborals URV.....................................................95 €
Altres Professionals................................................................................195 €

Places limitades. 
Es prega efectuar la inscripció abans del dia 7 de març.

Mètode de pagament

Mitjançant xec bancari o transferència a l’Il·ltre. Col·legi 
Oficial de Graduats Socials de Tarragona. 
Els Graduats Socials col·legiats de Tarragona poden optar entre 
xec bancari, transferència o la forma habitual de pagament 
que utilitzen al Col·legi.

Allotjament 
Hotel Ciutat de Tarragona 

Habitació individual..................................................................................77 €
Habitació doble..........................................................................................87 €

Esmorzar buffet i IVA inclosos
Taxa Turística no inclosa: 0,99 euros por persona i nit.

Reserves directament a

Hotel SB Ciutat de Tarragona
Tel. 977 250 999 – Fax 977 250 699
reservashciutat@sbhotels.es
www.hotelciutatdetarragona.com

Possibilitat de realitzar el dinar de feina el dijous 10 de març 
al restaurant del Hotel Ciutat de Tarragona. 

Imprescindible reserva prèvia. Preu dinar.......................................17 €

Els interessats en reservar el dinar de feina, hauran de 
comunicar-ho en el moment d’efectuar la seva inscripció a les 
jornades.

directora tècnica
Excma. sra. Rosa María Virolès Piñol
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem

secretaria tècnica
sra. Amparo Pérez Grau
Graduada Social. Gerent de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de Tarragona

Organització
Il.ltre. Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona

DIJOUS, 10 dE MARÇ

Matí

DIVENDRES, 11 dE MARÇ

Matí

Tarda

INFORMACIÓ GENERAL

www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com

INSCRIPCIÓ

Pot realitzar-se directament des del lloc web del Col·legi: 
www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com

Completant el formulari d’inscripció i remetent-lo al Col·legi o 
contactant directament amb:

Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona
Estanislau Figueres, 17 
43002 Tarragona 
Tel.977224513/Fax977229525

A l’atenció de la Sra. Anabel Benito 
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com


