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I. PRESENTACIÓ 
 
El Curs que es presenta pretén fer un itinerari per a les 
qüestions més actuals que suscita el Dret del Treball i que 
estan sent objecte de debat judicial i doctrinal.  
 
La voluntat és oferir als participants un debat pràctic i en 
profunditat sobre les matèries més controvertides que 
actualment s’estan discutint per la jurisprudència del 
Tribunal Suprem i la doctrina judicial, sense oblidar les 
molt importants aportacions del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea i del Tribunal Constitucional. 
 
El programa formatiu està dissenyat i estructurat per 
aprofundir en els coneixements assolits durant els estudis 
de llicenciatura i adquirir les habilitats per a la correcta 
combinació del coneixement teòric i l’aplicació pràctica de 
la normativa i jurisprudència, atenent als canvis accelerats i 
profunds que succeeixen en les relacions de treball. 
 
L’eina metodològica fonamental serà el treball a partir de 
casos pràctics, per provocar discussió jurídica i treballar 
conjuntament els aspectes d’estratègia processal, de 
negociació prejudicial i de tècnica-jurídica.  
 
 
 
 

II. DIRECCIÓ I COORDINACIÓ 
 
Direcció 
 

Eduardo Rojo Torrecilla. Doctor en Dret, catedràtic de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 

Àlex Valls. Soci responsable del Departament Laboral de 
Baker & Mckenzie 
 
Coordinació 
 

Helena Ysàs Molinero. Doctora en Dret, professora de la 
Universitat de Toulouse 1 
 

 
 
 

III. PROGRAMA 
 
El programa s’estructurarà en els següents blocs temàtics: 
 
1.- Sessió inaugural. Conferència sobre les relacions de 
treball a Espanya i les perspectives de canvi. 

2- La protecció de la persona del treballador. El dret a la 
igualtat i a la no discriminació en tres àmbits especialment 
rellevants: sexe, edat i incapacitat. 

3- La dimensió social en l’ordenació del temps de treball.  

− La conciliació de la vida familiar, personal i laboral. 

− El dret de vacances com a dret de suspensió 
autònom  

4- El impacte de les noves tecnologies en el poder de 
direcció i d’organització dels ocupadors, tant en matèria de 
drets individuals com col·lectius laborals. 

5- La contractació de durada determinada. Anàlisi de la 
problemàtica específica associada a cada modalitat 
contractual. 

6- Els nous models de retribució, les fórmules de contenció 
i despenjament salarial i el disseny dels complements 
variables. 

7- Pactes típics i la seva problemàtica en relació a 
l'extinció del contracte de treball  

8- Les fórmules de reestructuració empresarial a través de 
modificacions de l’estructura i de les polítiques 
empresarials. 

9- Les extincions de contractes per causes objectives de 
caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu i de producció. El 
debat sobre les reformes en matèria d’extinció dels 
contractes i la seva relació amb les hipotètiques reformes 
de les modalitats contractuals. 

10- Les situacions concursals i la seva dimensió laboral. 

11-Les responsabilitats empresarials en matèria de 
Seguretat i Salut en el treball 



 
 

IV. PROFESSORAT 
 
Javier Crespán Echegoyen. Enginyer industrial. Inspector 
de Treball fins el 2008. Professor de Prevenció de Riscos 
laborals a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers 
Industrials, de Seguretat en el Treball a l'Escola Superior 
de Prevenció de Riscos Laborals (UPC-UB-UPF-CNCT) i 
ponent en diversos Masters de Prevenció. 

Josep Maria Fusté Miquela. Doctor en Dret, professor 
titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Carolina Gala Durán. Doctora en Dret, professora titular de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Albert Pastor Martínez. Doctor en Dret, professor lector de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Eduardo Peñacova Rivas. Llicenciat en Dret per la 
Universitat de Navarra. Master en Assessoria Jurídica per 
l'Instituto de Empresa (IE). Soci del Departament Laboral 
de Baker & McKenzie. 

Francesc Pérez Amorós. Doctor en Dret, catedràtic de Dret 
del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Mireia Sabaté Cañelles. Llicenciada en Dret per la 
Universitat de Ramon Llull -ESADE- i Master en Direcció 
i Administració d'Empreses. Advocada de Baker & 
McKenzie. 

Esther Sánchez Torres. Doctora en Dret, professora titular 
de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
Universitat Ramon Llull i responsable de formació  de 
Baker McKenzie. 

Aurora Sanz Torres. Llicenciada en Dret per la Universitat 
Pompeu Fabra. Master en Dret Comunitari per la UAB i en 
Prevenció de Riscos Laborals per la UPC. Soci del 
Departament Laboral de Baker & McKenzie. 

Xavier Solà Monells. Doctor en Dret, professor titular de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Helena Ysàs Molinero. Doctora en Dret, professora de la 
Universitat de Toulouse 1. 

 
 

V. CONDICIONS DE REALITZACIÓ 
 
Requisits d’Accés i perfil dels estudiants. El curs s’adreça 
preferentment a llicenciats en Dret que hagin finalitzat els 
seus estudis en el últims 5 anys. 
 
Criteris de selecció. Per ordre d’inscripció i entrevista, si 
s’escau, amb el director del curs. 
 
Lloc de realització. Facultat de Dret. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Campus de Bellaterra. 
 
Horari. Dilluns i dimecres de 17 a 20 h. 
 
Dates. De l'1 de març al 19 de maig de 2010 
 
Acreditació de l’assistència. Es lliurarà un certificat 
d'assistència a l'alumnat que assisteixi com a mínim a 
un 80% del curs. 
 
Preu. 350 € 
 
Places limitades. 

 
 
 

VI. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ 
 
 
La inscripció es durà a terme a l'Escola de Postgrau de la 
UAB entre els dies 1 i 12 de febrer. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Organitzat amb la col·laboració de: 
 

 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 
Facultat de Dret. Edifici B. Campus Universitari. 08193 
Bellaterra 

Telèfon: 93 581 1300/ 4020 / 4877 
Fax: 93 581 20 65 
Correu electrònic: Eduardo.Rojo@uab.cat 
Helena.Ysas@univ-tlse1.fr  ;   d.dret.public@uab.cat 
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