HOJA DE INSCRIPCIÓN / BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Persona que se inscribe. Nombre completo/
Persona que s’inscriu. Nom complet:

Lugar de realización / Lloc de realització
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
C/ Carrer de Pau Claris, 158, 08009. Barcelona
Inscripción / Inscripció

Empresa:

Actividad: / Activitat:

IMPORTE PAGADO / IMPORT PAGAT
Inscripción: / Inscripció:

Observaciones: / Observacions:

DATOS PARA EL RECIBO O FACTURA /
DADES PER AL REBUT O FACTURA
Pagador:

PARA COMUNICARNOS CON USTEDES /
PER A COMUNICAR-NOS AMB VOSALTRES
Dirección: / Adreça:

Código Postal: / Codi postal:

Tel / Fax / E-mail:

Rellenar el formulario que se encuentra en/ Empleneu el formulari que
trobareu : www.iuslabor.org/jornades
Pago normal /Pagament normal: 160 euros.
Reducida / Reduïda: 120 euros (socios de la ACI que estan al corriente de
pago de las cuotas y personal docente e investigador universitario) / 120
euros (socis de l’ACI que es troben al corrent del pagament de les quotes i personal
docent i investigador universitari).
Exentos/ Exempts: Comunicaciones/Comunicacions
Transferencia bancaria a ACI/ Transferència bancària a l’ACI:
BBVA: ES50-0182-4618-1502-0011-2515 CIF G 59731893
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. / 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.
Comunicaciones / Comunicacions
El plazo para la presentación de las comunicaciones finaliza el día
22 de setiembre de 2022. Los trabajos se dirigirán a la dirección de
correo electrónico: jorn.cat@iuslabor.org Las comunicaciones deberán
ser originales e inéditas, y habrán de estar relacionadas con alguna de las
ponencias. La extensión máxima de las comunicaciones será de 20 páginas
(letra arial 11 o similar, interlineado 1,5) y deberá indicarse a qué ponencia
se refieren. Los autores de las comunicaciones premiadas ceden los
derechos de autor que se derivan de la misma a la ACI.
Els treballs s’hauran d’enviar al correu electrònic: jorn.cat@iuslabor.org
Les comunicacions han de ser originals i inèdites, i hauran d’estar directament
relacionades amb alguna de les ponències que es debatran a les Jornades. L’extensió
màxima de les comunicacions serà de 20 pàgines (lletra arial 11 o similar,
interlineat 1,5) i s’ha d’indicar a quina ponència es presenten. Els autors de les
comunicacions cedeixen els drets d’autor que es deriven de la mateixa a l’ACI.
Premios / Premis
Se concederán dos premios a las mejores comunicaciones presentadas/ Es
concediran dos premis a les millors comunicacions presentades.
Premio / Premi: “Manuel Ramón Alarcón”: 1.000 euros.
Premio/ Premi “Albert Fina” : 800 euros.
Remitir los datos de inscripción y justificantes a través de la web, correo
electrónico: jorn.cat@iuslabor.org
Trametre les dades d’inscripció i justificants a través del web, correu electrònic:
jorn.cat@iuslabor.org

Barcelona
29 i 30 de setembre de 2022

XXXII Jornades catalanes
de Dret Social
Directora:
Maria Luisa Segoviano Astaburuaga.
Presidenta de la Sala Social Tribunal
Suprem
Ponents:

“Impacte de
la legislació
i la doctrina
judicial recents”

n cEn col·laboració amb:

Pepa Burriel Rodríguez. Professora
Universitat de Barcelona i advocada
Jaime Cabeza Pereiro. Catedràtic de
Dret del Treball i de la Seguretat
Social de la Universitat de Vigo
Rafael Lopez Parada, magistrat del
Tribunal Superior de Justícia de
Madrid
Maria del Mar Mirón, magistrada
adscrita al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Eduardo Rojo Torrecilla,
catedràtic Dret del Treball i de la
Seguretat Social de la Universitat
Autonòma de Barcelona
Maria Luisa Segoviano
Astaburuaga, Presidenta de la Sala
Social del Tribunal Suprem
Consuelo Chacartegui Jávega,
professora de la Universitat Pompeu
Fabra
Pedro Sanchez Serrano, advocat del
despatx Vallbé
Mireia Montesinos Sanchís,,
advocada del Col·lectiu AiDE
Patricio O’callaghan Rodríguez
advocat d’UGT
Emma Gumbert Jordan,
advocada del despatx Antràs

XXXII Jornades Catalanes de Dret Social

“Impacte de la legislació i la doctrina judicial recents”
PROGRAMA

PROGRAMA
jueves, 29 de setiembre / dijous, 29 de setembre
8.45h. Recepción y entrega de documentación a los participantes/ Recepció
i lliurament de documentació als participants
9.00h. Acto de inauguración/ Acte d’Inauguració
Xavier González de Rivera Serra, President de la ACI
Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, Directora de les Jornades i Presidenta
de la Sala Social del Tribunal Suprem
Laura Martínez Portell, Directora del CEJFE

9.30h. Ponencia/Ponència
El poder de la tecnologia sobre el mundo del trabajo: aspectos jurídicos y
prácticos/ El poder de la tecnologia sobre el món del treball: aspectes
jurídics i pràctics
Ponent. Pepa Burriel Rodríguez, professora Universitat de Barcelona i
advocada
10.15h. Debate/Debat
10.45h. Pausa café/ Pausa cafè
11.00h. Ponencia/Ponència
Tiempo de trabajo (guardias on call, etc.)/ Temps de treball (guàrdies on
call, etc).
Ponent: Jaime Cabeza Pereiro, catedràtic Dret del Treball i de la Seguretat
Social de la Universitat de Vigo
11.45h. Debate/Debat

jueves, 29 de setiembre / dijous, 29 de setembre

viernes, 30 de setiembre /
divendres, 30 de setembre

12.15h. Ponencia/Ponència
Directiva de la UE 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales
transparentes y previsibles/ Directiva de la UE 2019/1152, relativa a unes
condicions laborals transparents i previsibles
Ponent: Rafael Lopez Parada, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de
Madrid.

9.15h. Ponencia/Ponència
Incidencia de la normativa europea y jurisprudencia del TJUE en
materia de Seguridad Social/ Incidència de la normativa europea i
jurisprudència del TJUE en matèria de Seguretat Social
Ponent: Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, Presidenta de la Sala
Social del Tribunal Suprem

13.00h. Debate/Debat

10.00h. Debate/Debat
10.30h. Pausa cafè

13.30h. Pausa comida/ Pausa dinar

16.00h. Ponencia/Ponència
Incidencia de la reforma laboral de 2021 en la contratación temporal/
Incidència de la reforma laboral de 2021 en la contractació temporal.
Ponent: Maria del Mar Mirón Hernández, magistrada adscrita al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
16.45h. Debate/Debat
17.15h. Ponencia/Ponència
Impacto de la normativa europea y de la jurisprudencia del TJUE en las
recientes reformas laborales/ Impacte de la normativa europea i de la
jurisprudència del TJUE en les recents reformes laborals.
Ponent: Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic Dret del Treball i de la Seguretat
Social de la Universitat Autonòma de Barcelona
18.20h. Debate/Debat
19.00h. Fin de jornada 1r dia/ Clausura 1r dia

11.00h Micro ponencias/ Micro ponències
Procesos de estabilización en el sector público (ejecución material,
desarrollo y problemas prácticos vinculados a los procesos de
estabilización previstos en la Ley 20/2021/ Processos d’estabilització
al sector públic (execució material, desenvolupament i problemes
pràctics vinculats als processos d’estabilització previstos en la Llei
20/2021)
Ponents: Consuelo Chacartegui Jávega, professora de la Universitat
Pompeu Fabra i Pedro Sánchez Serrano, advocat del despatx Vallbé.
11.45h. Debate/Debat
12.15h. Entrega de premios a las comunicaciones/ Entrega de premis a les
comunicacions
12.30h. Mesa redonda/Taula rodona
Indemnización “adecuada” en casos de despido improcedente/
Indemnització “adequada” en casos d’acomiadament improcedent
Participan: Miriea Montesinos Sanchis, advocada del Col·lectiu AiDE,
Patricio O’Callaghan Rodríguez, advocat d’UGT I Emma Gumbert
Jordan, advocada del depsatx Antràs.
13.15h. Debate/Debat
13.15h. Clausura/Clausura
Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, Directora de les Jornades i
Presidenta de la Sala Social del Tribunal Suprem
Andreu Enfedaque Marco, President de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Representant del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya

