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La protecció de dades, el registre salarial o els nous reptes en conciliació de la vida personal i
laboral. Són temes que s’abordaran en les 25enes Jornades del Dret del Treball i de Seguretat
Social que impulsa el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona. Tindran lloc els dies 5 i 6 de
març a l’Hotel SB Ciutat de Tarragona i hi prendran part ponents destacats. És el cas de
diversos magistrats del Tribunal Suprem, dels Tribunals Superiors de Justícia de Catalunya i
Madrid o l’expresidenta del Tribunal Constitucional. A més, i com a novetat, la cita incorporarà
una ponència de base econòmica i que enguany estarà impartida per l’economista i conegut
conferenciant José Maria Gay de Liébana. Es preveu la participació d’uns 230 graduats socials i
professionals del dret.

La magistrada del Tribunal Suprem i directora tècnica de les Jornades, Rosa Maria Virolès,
pronunciarà la primera de les conferències, que anirà sobre els nous escenaris en matèria de
conciliació. Diu que les desigualtats existents només es poden corregir si es comença a jutjar
amb perspectiva de gènere.

Es parlarà de l’obligatorietat del registre salarial, del control empresarial mitjançant l’ús de la
tecnologia o sobre l’acomiadament per absentisme, entre d’altres. Per l’acte de cloenda, el 6
de març a les 13.30h, està confirmada la presència del conseller de Treball, Chakir El Homrani.
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