Jornades
del Dret
del Treball
i de la Seguretat
Social

E D ICIÓ VIRTUA L

“SEGURETAT JURÍDICA EN TEMPS DE COVID”

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona presenta una nova edició de les seves Jornades de Dret del
Treball i de Seguretat Social. Com és evident, la vint-i-sisena edició serà molt diferent de les anteriors, ja que
hem hagut d’adaptar-la a la situació de pandèmia que estem vivint. Així doncs, les Jornades se celebraran
en format virtual i haurem de prescindir de les enriquidores trobades amb els nostres col·legues de professió, amb els membres de l’administració, la universitat i la judicatura. També se celebraran en una data
diferent, ja que, les restriccions han fet impossible organitzar-les al març.
Tot i això, l’essència de les Jornades seguirà sent la mateixa: la de tractar els temes de màxima actualitat referents al nostre àmbit professional, de la mà de prestigiosos magistrats, catedràtics i membres de
l’administració pública. De fet, el títol escollit per a aquesta nova edició de les jornades és el de ‘Seguretat
jurídica en temps de Covid’, sobra explicar doncs, que les ponències seran de màxima actualitat, ja que
giraran entorn de la nova realitat laboral sorgida a partir de la Covid.
Realitzar les jornades en format virtual és un repte per a tothom. L’organització, els ponents i els assistents,
haurem de fer un esforç per adaptar-nos al nou format. Però sabem que aquest esforç valdrà la pena, ja
que la situació laboral del moment, fa que les Jornades siguin necessàries perquè els graduats socials puguem seguir oferint un servei de qualitat a empreses i treballadors. Us hi esperem.
Jaume Francesch Garcés
President de l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Tarragona

INFORMACIÓ GENERAL
INSCRIPCIONS*
www.graduats-socials-tarragona.com
Tel. 977 224 513
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
*S’inclou documentació i diploma d’assistència.

Col·laboradors:

Col·legiats......................................................................................50 €
Alumnes Relacions Laborals ................................................ 20 €
Altres professionals...................................................................70 €
Mètode de pagament. Transferència bancària.

PROGRAMA

“Seguretat jurídica en temps de Covid”

15 D’ABRIL

DIJOUS

09.00 > 09.30

Inauguració

“COVID: Prevenció de riscos i Seguretat Social”
09.30 > 10.30

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

“Alternativa empresarial en l’actual context econòmic i sanitari,
10.30 > 11.30

amb especial referència al sector de l’hosteleria i restauració”
Excm. Sr. Ignacio García-Perrote Escartín. Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

11.30 > 12.00

Pausa
“El Treball a distància i el Teletreball: el conveni regulador.

12.00 > 13.00

Drets i obligacions de les parts”
Excma. Sra. Rosa María Virolès Piñol. Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

“Normativa COVID: els compromisos de manteniment de l’ocupació
13.00 > 14.00

i la prohibició de l’acomiadament. Doctrina dels TSJ”
Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech. Magistrat de la Sala Social
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

DIVENDRES

16 D’ABRIL

“El treball en plataformes digitals. Últims criteris judicials”
09.30 > 10.30

10.30 > 11.30

Excma. Sra. Ana María Orellana Cano. Magistrada de la Sala Social del
Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

“L’adaptació de la jornada (art. 34.8 ET). Criteris judicials (TSJ, TS, TC, TJUE)”
Il·lma. Sra. Sara Pose Vidal. Magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

11.30 > 12.00

Pausa
“Plans d’Igualtat i Registre Salarial. Qüestions pràctiques”

12.00 > 13.00

Sr. Antoni Benavides Vico. Ex Inspector de Treball i de la Seguretat Social, Advocat
i Graduat Social.

“Jutjar amb perspectiva de gènere: criteris jurisprudencials”
13.00 > 14.00

Excma. Sra. María Luisa Segoviano Astaburuaga. Magistrada del Tribunal Suprem.
Presidenta de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

Cloenda

Directora tècnica: Excma. Sra. Rosa María Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.
Secretari tècnic: Sr. Rafael Fernández Escobar, Gerent de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.

