
El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona 
torna a celebrar una nova edició de les seves 
Jornades Debat de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social. Sota el títol ‘Unes relacions 

laborals per al futur’, la d’enguany serà la 
vint-i-quatrena edició d’aquesta activitat 
formativa que any rere any, aconsegueix 
reunir magistrats, catedràtics i experts en 
els diversos temes que tractem. Així doncs, 
uns ponents de primer ordre ens parlaran 
de qüestions relacionades amb les relacions 
laborals encobertes, les novetats fiscals amb 
incidència al 2019 i futures reformes fiscals 
en projecte o l’actualització jurisprudencial en 
matèria de prestacions de la Seguretat Social, 
entre d’altres temes. A més, les Jornades 
del nostre Col·legi tornaran a incloure, 
una taula de debat que en aquesta edició, 

parlarà de fenòmens interempresarials, 
com la subrogació o les subcontractacions. 
Aquesta taula de debat, de gran èxit entre 
els participants, és una novetat que vàrem 
engegar fa tres edicions i que reflexa la 
voluntat d’aquest Col·legi d’avançar i de 
renovar-se en tot allò que li sigui possible.   

Les Jornades Debat del Col·legi de Graduats 
Socials de Tarragona són el millor reflex de 
l’aposta que fem per la formació i el reciclatge 
formatiu dels nostres col·legiats i dels graduats 
socials en general. Seguim defensant la neces-
sitat d’actualització dels despatxos professio-
nals per tal de poder oferir un servei de quali-
tat a aquelles persones que venen a nosaltres 
buscant assessorament. I és per això que any 
rere any, mantenim la celebració d’aquesta ac-
tivitat de referència per als graduats socials. 

Les Jornades no serien possible sense l’esforç 
i complicitat de moltes persones, com els as-
sistents, les entitats col·laboradores, els po-
nents i com no, la directora tècnica d’aquestes 
Jornades, l’Excma. Sra. Rosa M. Virolés Piñol, 
Magistrada de la Sala IV del Tribunal Suprem, 
que cada any s’esforça per oferir-nos un pro-
grama de màxima actualitat i interès per a 
tots aquells que exercim aquesta professió. En 
nom meu i de la Junta de Govern, gràcies a 
tots i totes per fer possible aquesta nova edi-
ció de les Jornades Debat de Dret del Treball i 
de la Seguretat Social.   

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta Il·lustre Col·legi 
de Graduats Socials de Tarragona

PRESENTACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

COL·LABORADORS:

Dates de celebració 

Dijous 7 i divendres 8 de març de 2019

Lloc de celebració

HOTEL CIUTAT DE TARRAGONA
Plaça Imperial Tarraco, 5 - 43005 Tarragona
Tel. 977 250 999 – Fax 977 250 699

Quotes d’inscripció 
Inclou documentació i diploma d’asistència

Graduats Socials Col·legiats.................................................................................95 €
Alumnes Relacions Laborals URV.....................................................................95 €
Altres Professionals................................................................................................195 €

Places limitades. 
Es prega efectuar la inscripció abans del dia 5 de març.

Mètode de pagament

Mitjançant xec bancari o transferència a l’Il·lustre Col·legi Oficial 
de Graduats Socials de Tarragona. Els graduats socials col·legiats de 
Tarragona poden optar entre xec bancari, transferència o la forma 
habitual de pagament que utilitzen al Col·legi.

Possibilitat de realitzar el dinar de feina el dijous 7 de març al 
restaurant de l’Hotel Ciutat de Tarragona. 

Imprescindible reserva prèvia. Preu dinar......................................................18 €

Els interessats en reservar el dinar de feina, hauran de comunicar-ho 
en el moment d’efectuar la seva inscripció a les Jornades.

Allotjament 
Hotel Ciutat de Tarragona 

Habitació individual..................................................................................................83 €
Habitació doble...........................................................................................................93 €

Esmorzar buffet i IVA inclosos
Taxa Turística no inclosa: 0,99 euros per persona i nit.

Reserves directament a

Hotel SB Ciutat de Tarragona
Tel. 977 250 999 – Fax 977 250 699
reservashciutat@sbhotels.es
www.hotelciutatdetarragona.com



09.00 Entrega de documentació

09.15 - 10.00 Inauguració de les Jornades

10.00 - 10.45

Ponència

“Actualització jurisprudencial en matèria 
de prestacions de la Seguretat Social”

Excma. Sra. Rosa María Virolès Piñol
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem

10.45 - 11.15 Col·loqui

11.15 - 11.30 Pausa

11.30 - 12.15

Ponència

“Projecció laboral de la privacitat virtual i 
el Dret a la Protecció de Dades. (Anàlisi de 

la nova LO de Protecció de Dades i Garantia 
dels Drets digitals, adaptada al RGPD)”

Excma. Sra. Ana María Orellana Cano
Magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de 
Justícia d’Andalusia (Sevilla). Acadèmica de Número 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

de España.

12.15 - 12.45 Col·loqui

12.45 - 13.00 Pausa

13.00 - 13.45

Ponència

“Relacions laborals encobertes/falsos 
autònoms”

Il·lma. Sra. Sara Pose Vidal
Magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya

13.45 - 14.00 Col·loqui

Pausa      Dinar

09.30 - 10.15

Ponència

“Anàlisi crític de la jurisprudència social 
processal. Especial referència a la 

legitimació del treballador individual en 
l’acomiadament”

Excm. Sr. Fernando Salinas Molina
Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem

10.15 - 10.45 Col·loqui

10.45 - 11.00 Pausa

11.00 - 11.45

Ponència

“Novetats fiscals amb incidència en 
el 2019 i futures reformes fiscals en 

projecte”

Sra. Caridad Gómez Mourelo
Cap de la Unitat Central de Coordinació en matèria 
de delictes contra la Hisenda de l’Agència Tributària 

(AEAT). Madrid

11.45 - 12.15 Col·loqui

12.15 - 12.30 Pausa

12.30 - 13.15

Ponència

“El dret a la no discriminació per raó de 
sexe. El diàleg entre la jurisprudència i 

els tribunals europeus”

Excma. Sra. María Emilia Casas Baamonde
Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social 

de la Universitat Complutense de Madrid

13.15 - 13.30 Col·loqui

13.30 CLAUSURA DE LES JORNADES

16.00 - 17.45

Taula de debat

“Els Fenòmens interempresarials 
(subrogació, cessió il·legal, 

subcontractacions i grups d’empresa)”

Il·lm. Sr. Carlos H. Preciado Domènech
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya

Dr. Ignasi Beltran de Heredia Ruíz
Professor agregat i titular d’Universitat acreditat de 
Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC).

Excm. Sr. Jordi Agustí Julià
Magistrat emèrit de la Sala Quarta del Tribunal Suprem

17.45 - 18.00 Pausa

18.00 - 18.45

Ponència

“La contractació i l’extinció 
dels contractes laborals en 

l’Administració Pública”

Excma. Sra. María Luisa Segoviano Astaburuaga
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem

18.45 - 19.00 Col·loqui

DIJOUS 07 DE MARÇ

DIVENDRES 08 DE MARÇ

MATÍ

MATÍ

TARDA

Directora tècnica: Excma. Sra. Rosa María Virolès Piñol.
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

Secretari tècnic: Sr. Rafael Fernández Escobar. 
Gerent de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona. 

Organització: Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.

24es JORNADES DEBAT: “UNES RELACIONS LABORALS PER AL FUTUR”


