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XIII Cicle de conferències
Curs 2019-2020
Direcció acadèmica:
Dr. Albert Pastor Martínez
Dr. Eduardo Rojo Torrecilla

L’Aula Iuslaboralista es configura com un àmbit de
trobada per a que professionals de diferents àmbits
puguin analitzar i debatre algunes de les moltes i
constants novetats legislatives i jurisprudencials que
el dinamisme de les relacions laborals ens ofereix. Per
tal d’assolir aquests objectius d’anàlisi, debat i
actualització es desenvolupa a través de un mètode
essencialment participatiu. Així, cadascuna de les 8
sessions que la integren s’iniciarà amb l’exposició per
part d’algun professional amb amplis coneixements
de la matèria per a continuar amb un temps de debat.
En cadascuna de les sessions, a banda del ponent, es
comptarà amb la presència d’institucions i persones
implicades en la qüestió analitzada

II. PROGRAMA

Treballadors en el seu camí a casa
Edvard Munch (1914)

Unitat de Dret
del Treball i de la Seguretat Social
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Divendres 25 d’octubre de 2019
Reducció i adaptació de jornada a la doctrina del
TSJ de Catalunya després de l'aprovació del Reial
decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents
per a garantia de la igualtat de tracte i
d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i
l'ocupació
Ponent: Il·lm. Sra. Sara Pose Vidal. Magistrada del
TSJ de Catalunya.
Divendres 29 de novembre de 2019
La utilització d'eines tecnològiques, de l'empresa
i/o del treballador, en el treball. Qüestions
litigioses.
Ponent: Ana Belén Muñoz. Professora de
Dret Treball i de la S.S. de la Universitat Carlos III.

Divendres 20 de desembre de 2019
La qualificació com a treballador especialment
sensible i la seva incidència en la dinàmica de la
relació laboral.
Ponent: Dr. Manel Luque Parra. Catedràtic de Dret
del Treball i de la S.S. de la Universitat Pompeu i
Fabra.
Divendres 31 de gener de 2020
L'àmbit d'aplicació del conveni col·lectiu en la
jurisprudència i doctrina judicial.
Ponent: Dr. Alberto Pastor Martínez. Professor de
Dret del Treball i de la S.S. de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Divendres 28 de febrer de 2020
L'impacte de la jurisprudència del TJUE i del TS
sobre la problemàtica del treball interí, temporal i
estatutari, en les Administracions Públiques.
Ponent: Il·lm. Sr. Sebastián Moralo Gallego.
Magistrat del Tribunal Suprem.
Divendres 27 de març de 2020
Les novetats en matèria d'igualtat de gènere en el
mercat de treball: plans igualtat i registre salarial.
Ponent: Dra. Gemma Fabregat Monfort. Professora
de la Universitat de València.
Divendres 24 d’abril de 2020
L’evolució del concepte d’accident de treball.
Ponent: Dr. Daniel Toscani Giménez. Professor de la
Universitat de València.
Divendres 5 de juny de 2020. Cloenda
El recurs de cassació per a la unificació de doctrina.
La seva importància en el procés laboral.
Ponent: Il·lm. Sr. Fernando Salinas Molina. Magistrat
del Tribunal Suprem.

III. CONDICIONS DE REALITZACIÓ
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret. Us
recordem que la Facultat de Dret s’ubica al Campus
de Bellaterra i que aquest disposa de molt bones
connexions tant per carretera com per tren (estacions
de RENFE i FGC).
Horari: 13’30 a 15’00 hores.
Inscripció: La participació a l’Aula Iuslaboralista-UAB
requereix inscripció en la butlleta que s’adjunta. El
cost d’inscripció és de 240 euros per les 8 sessions i
en el mateix s’inclou el refrigeri de cadascuna de les
jornades. Si sou exalumnes donats d’alta al programa
Alumni UAB el preu és de 210 €. La inscripció és pel
global de les 8 sessions.
Acreditació de l’assistència: Prèvia petició a la
finalització del Cicle de Conferències s’entregarà un
diploma acreditatiu de l’assistència.

Organitzat amb la col·laboració de:

IV. INSCRIPCIÓ
Tramitació:
1) Ingrés de 240 € al compte corrent del BBVA
núm.: ES-05-0182-6035-4802-0161-0415.
Indiqueu com a concepte: “Iuslaboralista” i els
vostres cognoms.
Si sou exalumnes donats d’alta al programa Alumni
UAB el preu és de 210 €. Indiqueu com a concepte:
“Iuslaboralista Alumni” i els vostres cognoms.
La inscripció és pel global de les 8 sessions.
2) Enviar la butlleta d'inscripció i copia de l'ingrés:
- Per correu electrònic:
seminaris.dret.public@uab.es
- o per correu o personalment: Departament de
Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques.
Facultat de Dret. Edifici B. Campus Universitari.
08193 Bellaterra.
Si necessiteu que us tramitem una factura us
preguem que ho indiqueu en realitzar la inscripció

Facultat de Dret UAB
Institut d’Estudis del Treball
Alumni de Relacions Laborals (UAB)
Informació: Departament de Dret Públic i de Ciències
Historicojurídiques de la Facultat de Dret de la
Universitat
Autònoma de Barcelona.
Tel.
93.581.13.00 (horari preferent: 10-14 hores)

V. BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:

Adreça:

C.P.:

Telèfon:

E-mail:

DADES PROFESSIONALS
Institució/Empresa:
Càrrec:

Adreça:

C.P.

Telèfon:

Si necessita factura: Si ☐ Indiqui on cal facturar i dades
de facturació (NIF, etc.)

