Remitir los datos de inscripción y justificantes
a través de la web, correo electrónico o fax.

XXIII JORNADES CATALANES DE
DRET SOCIAL

Lloc de realització/Lugar de realización
Col·legi d’Advocats de Barcelona
C/ Mallorca, 283 Sala d’Actes
08037 Barcelona
Informació/Información
Correu electrònic/correo electrónico jorn.cat@upf.edu
Telèfon/teléfono 93 542 24 73
Fax 93 542 19 34
Inscripció/Inscripción
Empleneu el formulari que trobareu a www.iuslabor.org/Jornades o bé
trameteu per fax o correu electrònic el formulari inclós en aquest
tríptic.
Rellenar el formulario que se encuentra en www.iuslabor.org/Jornades
o bien enviar por fax o correo electrónico el formulario incluido en este
tríptico.

COL·LEGI D’ADVOCATS DE
BARCELONA
Mallorca, 283
Sala d’Actes
08037 Barcelona

XXIII JORNADES
CATALANES DE DRET
SOCIAL

Trametre les dades d’inscripció i justificants
a través del web, correu electrònic o fax.

Comunicacions/Comunicaciones
Es concediran dos premis a les millors comunicacions.
Se concederán dos premios a las mejores comunicaciones.
Premi “Francesc Layret” : 1700 Euros
Premi “Albert Fina” : 700 Euros
Consultar bases a www.iuslabor.org/notícies

Pagament/Pago
Normal : 160 euros
Reduïda/Reducida : 120 euros (socis de l’ACI que es troben al corrent
del pagament de les quotes, advocats de l’ICAB, i personal docent i
investigador universitari/socios de la ACI que están al corriente de pago
de las cuotas, abogados del ICAB y personal docente e investigador
universitario).Els alumnes de la UOC que s’inscriguin podran gaudir
d’aquesta tarifa reduïda/Los alumnos de la UOC que se inscriban podrán
hacerlo con esta tarifa reducida
Exempts/Exentos : comunicacions/comunicaciones
Professorat i investigadors que hagin presentat una comunicació de suficient nivell i
com a màxim el dia 5 de març (les comunicacions poden no ser acceptades pels
organitzadors en el termini màxim de 3 dies des de la seva presentació).
Profesorado e investigadores universitarios que hayan presentado una comunicación
de suficiente nivel y como máximo el dia 5 de marzo (las comunicaciones pueden
no ser aceptadas por los organizadores en el plazo máximo de 3 días desde su
presentación).

Transferència bancària a l’ACI/Transferencia bancaria al ACI
Caixa de Catalunya 2013 0692 81 0200073581
CIF G 59731893

Per formalitzar la inscripció és necessari trametre el full d’inscripció amb el
justificant de pagament i, si cal, l’acreditació com a personal docent i
investigador/ Para formalizar la inscripción es necesario remitir la hoja de
inscripción junto con el justificante de pago y la acreditación como personal
docente e investigador, si es necesario.

Barcelona, 8 i 9 de març 2012

ULTIMES REFORMES EN
MATÈRIA LABORAL, DE
SEGURETAT SOCIAL I EN EL
PROCÈS LABORAL
Directors
Ma. Del Mar Miron Hernandez
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Intervindran :
Ma Emilia Casas Baamonde, catedràtica de D. del Treball de la
Universitat Complutense de Madrid.
Juan López Gandía, catedrátic de D. del Treball de la Universitat
Politècnica de València.
Ricard Esteban Legarreta, professor de D. del Treball de la
Universitat Autonòma de Barcelona.
Miquel Falguera Baró, magistrat de la sala Social del TSJ de
Catalunya.
Mar Serna Calvo, magistrada de la sala Social del TSJ de Catalunya
Luis Ezquerra Escudero, advocat d’UGT.
Sixte Garganté Petit, advocat de CCOO.
Eliseu Oriol Pagés, director dels Serveis Territorials i d’Empresa i
Ocupació a Barcelona.
Rafael Ortiz Cervelló, advocat despatx Garrigues
Mercè Saura Sucar, magistrada del Social 25 de Barcelona
Jose Angel Folguera Crespo, magistrat del Social de Madrid
M. Fernanda Fernàndez López, catedrática de D. del Treball de la
Universitat de Sevilla.
Lourdes Arastey Sahun, magistrada de la sala IV del Tribunal
Suprem
Manuel Ramón Alarcón Caracuel, magistrat de la sala IV del
Tribunal Suprem.
En c o l·la bo ra c ió a m b:

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

BUTLLETA D’INSCRIPCIO/HOJA DE INSCRIPCIÓN
Import pagat/Importe pagado

13.00 h
13.30 h

Inscripció/Inscripción………………..

12.15 h

Persona que s’inscriu/Persona que se inscribe

11.00 h
11.30 h

Ponència : La reforma del procès laboral a la
llei de la Jurisdicció Social/Ponencia : La reforma del
proceso laboral en la ley de la Jurisdicción Social.
El procès ordinari/El proceso ordinario
Jose Angel Folguera Crespo
Modalitats procesals/Modalidades procesales
Ma. Fernanda Fernández López
Col·loqui i pausa-café/Coloquio y pausa café
Ponència : Modificacions en materia de recursos i
execució de sentències/Ponencia : Modificaciones en
materia de recursos y ejecución de sentencias.
Lourdes Arastey Sahun.
Ponència : Reformes laborals i drets fonamentals/
Ponencia :Reformas laborales y derechos
fundamentales.
Ma. Emilia Casas Baamonde.
Col·loqui/ Coloquio
Cloenda i lliurament de premis/Clausura y entrega
de premios.
Pere Fabra Abat, vicerector d’Ordenació Acadèmica
de la UOC.
Esther Sánchez Torres, secretaria d’Ocupació i
Relacions Laborals

Advertiments/Observacions……………
……………………………………………………...

9.30 h

Nom complet/Nombre completo……………………………...

9 març 2012

Empresa…………………………………………………………………...

19.00 h Col·loqui / Coloquio

NIF del Pagador …………………………………….

10.00 h Inauguració/Inauguración:
Lídia Castell Valldosera, presidenta de l’ACI
Félix Azón Vilas, vocal de CGPJ
Pere Yúfera Sales, degà de l’il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona
Agustí Cerrillo Martínez, director estudis de
Dret i Ciència Política de la UOC
Ma. Del Mar Miron Hernández i Ignasi Beltran de
Heredia Ruiz, directors de les Jornades.
10.30 h Ponència : Les reformes laborals en temps de
crisi : una visió crítica/Ponencia : Las reformas
laborales en tiempos de crisis : una visión
crítica.
Manuel R. Alarcon Caracuel
11.15 h Col·loqui i pausa-café / Coloquio y pausa café
12.00 h Ponència : Les reformes a la seguretat social
amb la Llei 27/2011/Ponencia : Las reformas en
la seguridad social tras la Ley 27/2011.
Juan López Gandía
Ponència : Jubilació y polítiques d’ocupació/
Ponencia : Jubilación y políticas de empleo.
Ricard Esteban Legarreta
13.30 h Col·loqui/Coloquio
14.00 h Dinar/Comida
16.00 h Ponència: Les reformes de la negociació
col·lectiva/Ponencia : Las reformas de la
negociación colectiva.
Miquel Falguera Baró.
Ponència : Acomiadaments per causes
objectives i acomiadaments col·lectius:
intervenció judicial després de les reformes
laborals, de la jurisdicció social i de la llei
concursal/Ponencia: Despidos por causas
objetivas y despidos colectivos: intervención
judicial después de las reformas laborales, de
la jurisdicción social y de la ley concursal.
Mar Serna Calvo.

Activitat/Actividad……………………………………….

17.30 h Col·loqui i pausa-café/Coloquio y pausa café
18.00 h Taula rodona: Impacte del RD-Llei 3/2012, de 10 de
febrer, al règim jurídic del contracte de treball/Mesa
redonda : Impacto del RD-Ley 3/2012, de 10 de
febrero, en el régimen jurídico del contrato de
trabajo.
Luis Ezquerra Escudero
Sixte Garganté Petit
Eliseu Oriol Pagés
Rafael Ortiz Cervelló
Mercè Saura Sucar

Acreditació i lliurament documentació.
Acreditación y entrega documentación.

Dades per al rebut o factura/Datos para
el recibo o factura

9.30 h

Per a comunicar-nos amb vosaltres/Para comunicarnos
con Uds.

8 març 2012

Pagador : ………………………………………………..

8 març 2012

Adreça/Dirección ………………………………………….
Codi Postal/Codigo Postal…………..

Programa

Tél………………….Fax ………………..Email ……………….

Programa

