
 
 
INFORMACIÓ GENERAL 
 

Lloc:  Saló d’Actes del Col·legi 
          C. Estanislau Figueres, 17 
 
Durada:  60 hores 
                Del 9 de gener al 21 de maig de 2012 
 
Dates:   9, 16, 23 i 30 de gener 
               6, 13, 20 i 27 de febrer 
               5, 12, 19 i 26 de març 
               2, 10 (dimarts), 16, 23 i 30 d’abril 
               7, 14 i 21 de maig 
 
 
Horari:  de 16:30  a  19:30 h. 
 
Preu inscripció:    Col·legiats – 498 euros 
                                No Col·legiats – 690 euros 
 
 
Places limitades. Últim dia d’inscripció, 2 de gener. 
Es lliurarà material i diploma assistència. 
 
La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigoròs ordre d’inscripció, 
en la Secretaria del Col·legi. 
 
Tel. 977 22 45 13          Fax 977 22 95 25 
e-mail: rafa@graduados-sociales-tarragona.com 
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PRESENTACIÓ 
 
Objectiu: Es pretén propiciar la incorporació de graduats socials exercents a la pràctica 
en els Jutjats del Social, i millorar l’actuació de qui ja exerceix ocasionalment. Aquest curs 
pràctic, serà un instrument bàsic per conèixer de forma senzilla i ràpida els nous canvis 
que ofereix la nova Llei Reguladora de la Jurisdicció Social. La recent llei és una norma 
que substitueix a la vigent Llei de Procediment Laboral, i no una mera reforma parcial. 
Aquesta nova norma evitarà el pelegrinatge jurisdiccional en casos que conclouen en 
processos paral·lels en els Jutjats del Social, Civil o en el Contenciós-Administratiu. En 
aclarir l’ordre judicial competent en matèria d’expedients de regulació d’ocupació, 
dependència, discapacitat, accidents de treball, salut laboral, drets fonamentals, es 
millora la protecció judicial, la qual cosa representa major seguretat per al mercat laboral, 
major transparència, menor despesa per a empresaris i treballadors i, en definitiva, es 
dóna una resposta judicial integral, especialitzada i més àgil. 

Per això, el curs oferirà una exposició pràctica, eminentment participativa, sobre supòsits 
reals, de les qüestions rellevants que es susciten en el procés laboral, corregint les 
errades i orientant sobre l’actuació correcta a seguir. 

La primera edició d’aquest curs es celebrà fa set anys, i la bona acollida obtinguda i el 
temps transcorregut propiciaren la decisió del Col·legi d’iniciar una segona edició en el 
2007, la tercera en l’any 2010 i s’aborda una quarta edició a l’any 2012, aprofitant 
l’entrada en vigor de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social, 
l’11 de desembre de 2011, essent un moment idoni per al seu estudi des de la seva 
aplicació pràctica. 
 
Destinataris: El curs s’adreça a graduats socials exercents, sense perjudici que puguin 
inscriure’s també graduats no exercents. Els destinataris tindran formació teòrica prèvia i 
tant com es pugui experiència professional. 
 
Metodologia: Partint del règim legal aplicable, segons el programa, es desenvoluparan 
els diferents supòsits pràctics. Es tracta de seguir, pas a pas i en mode real el tràmit en el 
jutjat i l’actuació de les parts. Es formaran grups de treball entre els assistents per a la 
simulació de situacions reals. S’acompanyarà la sessió amb el corresponent material 
pràctic real (demandes, escrits, resolucions judicials, etc.). S’utilitzarà la pissarra 
electrònica com a recolzament didàctic. Els assistents hauran de proveir-se de la legislació 
aplicable. 
 

PONENTS 

Il·lm. Sr. FRANCISCO JAVIER DELGADO SAINZ 
Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona 

Il·lm. Sr. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ICART 
Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona 

  

PROGRAMA 
 
UNIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES 
LES ACTUACIONS PROCESSALS 
LA PROVA 
LES MODALITATS PROCESSALS. EL NOU PROCÉS MONITORI LABORAL. IMPUGNACIÓ CONTRA 
RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ. 
MODIFICACIONS SUBSTANCIALS. DRETS FONAMENTALS. CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR. 
IMPUGNACIÓ D’ACTES ADMINISTRATIUS EN MATÈRIA LABORAL. 
ELS RECURSOS. ESPECIAL INCIDÈNCIA ALS RECURSOS DE SUPLICACIÓ. 
L’EXECUCIÓ LABORAL 
 
El programa es desenvolupa d’acord amb el següent guió: 
 
1.- Necessitat del coneixement de la pràctica processal. 

2.- Demanda per acomiadament. 

3.- Comentari de la demanda. 

4.- JUDICI SIMULAT. 

5.- LA SENTÈNCIA. 
     1.- Comentari i estudi de la sentència. 
     2.- Règim legal i Valoració de la prova. 
     3.- Estructura de la sentència. 

6.- Diligències finals. 

7.- Indicació de recursos. Aclariment, rectificació, subsanació de la sentència. 

8.- Nul·litat d’actuacions. 

9.- Actuacions preventives: 
      - carta d’acomiadament 
      - otrosíes de la demanda 
      - diligències preparatòries 
      - reconvenció 
      - dipòsit de l’art. 56.2 ET 
      - mesures cautelars 

10.- Reclamació prèvia en Seguretat Social. 

11.- El procés de Seguretat Social. Especial incidència de les accions en matèria d’accidents 
de treball, en les que es pot reclamar al mateix temps, danys i perjudicis, incapacitat 
permanent, recàrrec de prestacions i infraccions de seguretat i higiene en el treball. JUDICI 
SIMULAT 

12.- Els recursos ordinaris. Reposició i Queixa. Recurs de revisió contra els Decrets. 

13.- El recurs extraordinari. Suplicació 

14.- L’execució laboral 
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