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Les XVIII Jornades de Dret del 
Treball i de Seguretat Social or·
ganitzades pel Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de Tarragona 
van donar ahir el tret de sorti·
da amb les primeres ponències. 
Aquest any, les jornades, sota 
el títol Les reformes laborals de 
l’any (laboral, processal i Segure-
tat Social), volen aprofundir en 
les qüestions relacionades amb 
el nou marc normatiu.

L’acte d’inauguració va estar 
presidit pel president del Col·
legi Oficial de Graduats Socials, 
Francesc Blasco, i la magistrada 
de la Sala Quarta del Tribunal 
Suprem i directora tècnica de les 
jornades, Rosa Maria Virolès. La 
directora tècnica va explicar que 
quan s’estava elaborant el pro·
grama «encara no hi havia la dar·
rera reforma laboral, però totes 
les ponències estaran encamina·
des a analitzar aquesta reforma 
de la reforma». En aquest sentit, 
va animar tots els assistents a les 
jornades, prop d’uns 270 profes·
sionals de l’àmbit jurídic, empre·
sarial i institucional, a participar 

en els col·loquis previstos des·
prés de cada ponència, «perquè 
són qüestions que com a profes·
sionals del dret laboral els poden 
interessar».

La inauguració també va 
comptar amb la presència de 

Francisco Zapater, regidor de 
Relacions Ciutadanes a l’Ajun·
tament de Tarragona, i d’Esther 
Sánchez, secretària d’Ocupació 
i Relacions Laborals del Depar·
tament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya. 

Sánchez va qualificar de «revo·
lucionària en tots els sentits» la 
reforma laboral proposada pel 
Govern de Mariano Rajoy i que 
ahir es va aprovar al Congrés, 
però va assegurar que hi ha «am·
bigüitats que hem d’acabar de 
perfilar». Per això, va animar els 
assistents a les jornades perquè 
facin arribar al Govern català 
«totes les observacions que en 
facin per diagnosticar els proble·
mes, i que al mes de juny o juliol, 
quan s’aprovi definitivament el 
text, aquest nou marc legal ens 
permeti sortir de la crisi, tot i que 
s’haurà d’acompanyar d’altres 
mesures».

Després de la inauguració, Sal·
vador del Rey, catedràtic de Dret 
del Treball, va impartir la pri·
mera ponència de les jornades, 
que se celebren a l’Hotel Ciutat 
de Tarragona. Les intervencions 
d’ahir també van comptar amb 
diversos magistrats del Tribunal 
Suprem, i avui les jornades con·
tinuaran amb ponents com Juan 
Miguel Torres, president de la 
Sala Social del Tribunal Superior 
de Justícia de Madrid.

LABORAL

Les Jornades de Dret del Treball 
reuneixen prop de 270 professionals
L’objectiu és aprofundir en les reformes laboral, processal i de la Seguretat Social

CRISTINA AGUILAR

Inauguració de les jornades, ahir, a l’Hotel Ciutat de Tarragona.
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