
 
 

 MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
L’ACCIÓ DE LES MÚTUES EN L’ABSENTISME LABORAL. 

LES MESURES DE  FLEXIBILITAT EN  L’EMPRESA DESPRÉS DE  LA 
REFORMA LABORAL 2012 

 
 
 
 

 

 

J  O  R  N  A  D  A    D  I  V  U  L  G  A  T  I  V  A  

Presentació 
 
El Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents de reforma del mercat laboral, ha introduït 
importants modificacions en la regulació del nostre ordenament jurídic laboral, constituint sense cap dubte una de 
les reformes més significatives dels últims anys, introduint-se elements per al control de l'absentisme per les 
Mútues, i modificant-se aspectes bàsics de la normativa laboral fins ara vigent, destacant les mesures de flexibilitat 
en l'empresa per ajustar les condicions laborals a la situació real. 
 
Per conèixer el contingut i abast d'aquestes importants modificacions, MC MUTUAL ha organitzat una jornada 
divulgativa per als seus col·laboradors i mutualistes, on des d'un enfocament eminentment pràctic s'analitzaran de 
forma detallada, específica i degudament estructurada, les mesures recollides en la norma que possibiliten una 
major flexibilitat, i com poden afectar en la pràctica a les empreses, com són, entre altres: 
 

 Control de l'absentisme. 
  Mecanismes de flexibilitat interna de les empreses: mobilitat funcional  i modificació substancial de les 

condicions de treball. Requisits i procediment.   
  Desvinculació o inaplicació del conveni: causes justificatives. Procediment. 
  Prioritat aplicativa del conveni d'empresa: requisits i viabilitat. 
  Procediments d'acomiadament col·lectiu, i de suspensió i reducció de jornades. Causes justificatives. 

Desenvolupament reglamentari. 
 Altres mesures en matèria de formació i conciliació de la vida laboral i familiar. 

 

Programa 
 

NOTA: 
Per agilitzar el desenvolupament de la jornada, pot enviar les seves consultes a mnavarro@mc-mutual.com, abans del 18 
d’abril, i les farem arribar al ponent perquè pugui contestar-les durant la seva intervenció. 
 
 
 
  

16:20 h Lliurament de documentació 
 

16:30 h Benvinguda 
Anna Asamà Esteve. Presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona. 
Josep Maria Feliu Vallverdú. Director MC MUTUAL de Tarragona. 
 

16:40 h Ponent 
Antonio Benavides Vico. Inspector de Trabajo y Seguridad Social. 
“La Reforma Laboral 2012” 
 

19:00 h Precs i preguntes 
 

Lloc: SALA D’ACTES DEL COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALES 
Carrer Estanislao Figueres, 17 
Tarragona 
 
Data: dijous, 19 d’abril de 2012 
Horari: de 16:30 a 19:00 h 
 
Pot fer la seva inscripció: enviant un correu electrònic a: 
mnavarro@mc-mutual.com 
 
Persona de contacte:  
Mercè Navarro – tel. 977 240 608 
 
Capacitat limitada per ordre d’inscripción 
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