
 

MÒDUL 
El Procés Laboral Ordinari i Modalitats 
Processals i la seva incidència pràctica en 
la Jurisdicció Social 
4 i 12 de novembre de 2019 

 

OBJECTE 

► Es pretén potenciar que els Graduats Socials exercents s’incorporin amb major freqüència 
 a la pràctica forense ens els Jutjats del Social, essent aquest mòdul un instrument idoni 
per a millorar i consolidar els necessaris coneixements, principis i regles pràctiques, que 
s’utilitzen des de les últimes reformes substantives, processals i els criteris 
jurisprudencials aplicables, així com la pràctica judicial en els Jutjats del Social de 
Tarragona. 

  Podeu consultar els temes a tractar en aquest mòdul, en el programa adjunt. 

 
 
PONENTS 
Dilluns 4 de novembre 
Il.lma. Sra. TOMASA MONTIEL OLIVER 
Magistrada del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona 

Dimarts 12 de novembre 
Il.lm. Sr. ALBERTO SALTO GARCÍA 
Magistrat del Jutjat del Social núm. 2 de Tarragona 
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Informació General 
Lloc:  Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona (Saló d’Actes) 
   C/ Estanislau Figueres, 17 – 43002 Tarragona 

Durada: 6 hores 
Horari:  16:30 – 19:30 h. 
Dates:  Dilluns 4 de novembre, i dimarts 12 de novembre 

Preu inscripció: Col.legiats – 50 euros 
       No Col.legiats – 80 euros 

Places limitades. 
La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció, en la Secretaria del 
Col.legi. 

Es lliurarà diploma d’assistència. 

Inscripcions: a través del telèfon 977 22 45 13 
      o enviant un e-mail a: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com 
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PROGRAMA 

► 1.  Acumulació d’accions, processos, actes preparatoris i mesures precautòries 
● Aspectes bàsics sobre competència, acumulació d’accions i processos. 
● Examen de llibre i comptes o documents. 
● Mesures cautelars: L’embargament preventiu. Mesures cautelars en matèria de modificació 
   substancial, mobilitat geogràfica, extinció del contracte de treball per incompliment de 
   l’empresari. 

► 2.  El Procés Ordinari 
● Principis del procés laboral. 
● La demanda. 
● Assenyalament de conciliació i judici. 
● Acte de judici: 
   - Ratificació 
   - Contestació 
   - Proves 
   - Sentència 
   - Recursos 

► 3.  Procés d’acomiadament disciplinari i acumulat de quantitat 
● Característiques i procediment. 

► 4.  Procés d’impugnació de sancions disciplinàries 
● Característiques i procediment. 

► 5.  Classificació professional 
● Característiques i procediment. 

► 6.  Impugnació sobre mobilitat geogràfica, modificació substancial de les 
           condicions de treball, suspensió del contracte i reducció de jornada 

● Característiques i procediment. 

► 7.  Impugnació de fixació de les vacances 
● Característiques i procediment. 

► 8.  Drets de conciliació de la vida laboral, personal i familiar 
● Característiques i procediment. 

► 9.  Extinció del contracte de treball per incompliment greu de les obligacions 
           de l’empresari (art. 50 E.T.) 

● Característiques i procediment. 

► 10.  Tutela de drets fonamentals 
● Característiques i procediment. 
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