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L’anàlisi de la reforma laboral protagonitzarà les jornades del Col·legi de
Graduats Socials
18/04/2022

La d’enguany serà la 27a edició d’aquesta activitat formativa que de manera anual,
aconsegueix aplegar a més de 220 persones. Foto: Cedida

L’aprovació de la reforma laboral a principis del passat mes de febrer, ha comportat
nombroses novetats que són d’especial interès per als professionals del Dret del Treball i
de la Seguretat Social, a causa de la repercussió que tenen en l’exercici de la seva
professió. És per això que el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona ha decidit
centrar les seves jornades anuals en l’estudi de totes les novetats que
representa aquesta reforma. Així doncs, algunes de les ponències que s’impartiran
seran la relativa als contractes formatius i temporals a la reforma laboral, que anirà a
càrrec de Rosa M. Virolès, magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem; o una
ponència sobre el tractament de la negociació col·lectiva a la reforma laboral, la qual
estarà impartida per Maria Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional i
catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la universitat Complutense de
Madrid.

Les Jornades de Dret Laboral i de la Seguretat Social, organitzades pel Col·legi de
Graduats Socials de Tarragona, se celebraran el propers dijous dia 21 i divendres 22
d’abril a Tarragona, que gràcies a aquesta activitat, tornarà a ser el punt de trobada on es
donaran cita diversos representants del món de la magistratura, la judicatura,
l’administració i la universitat. La d’enguany serà la 27a edició d’aquesta acció formativa
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que de manera anual aconsegueix aplegar a més de 220 professionals provinents d’arreu
de l’Estat.

Un any més doncs, les jornades organitzades pel Col·legi de Graduats Socials de
Tarragona compliran amb la seva doble funció. D’una banda, la de ser un espai de trobada
per als professionals del sector i d’altra banda, la d’oferir ponències de qualitat sobre
temes de màxima actualitat i per tant, d’elevat interès per als seus participants.

Així mateix, cal destacar que les Jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social
mantenen en aquesta nova edició, l’alt nivell dels seus ponents. En aquest sentit, hi haurà
tres magistrats del Tribunal Suprem, entre ells, Maria Luisa Segoviano, presidenta de la
Sala Quarta d’aquest Tribunal; dos magistrats del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, catedràtics de Dret del Treball i prestigiosos juristes.

Una aposta constant pel reciclatge formatiu dels graduats

Va ser l’any 1995 quan el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va engegar la
iniciativa de crear unes jornades professionals, en les quals es tractarien temes d’actualitat
en matèria laboral i fiscal. L’objectiu del Col·legi no era altre que el d’impulsar el constant
reciclatge dels seus membres, a través de l’organització d’activitats formatives de pes. És
per això que en aquella primera edició, ja es va optar per dissenyar un programa amb
conferenciants d’alt nivell, entre els quals hi havia magistrats dels tribunals Suprem i
Superior de Justícia, així com alts càrrecs de l’administració pública.

Amb el pas dels anys i gràcies als seus ponents de referència, als seus programes nodrits
de temes d’actualitat i al seu caràcter eminentment pràctic, les Jornades de Dret del
Treball i de la Seguretat Social, han aconseguit posicionar-se com una cita ineludible per
als professionals que busquen mantenir-se al dia en tot allò que afecta l’àmbit laboral i
fiscal.

A més de les Jornades i en el marc de la seva aposta per la formació i el reciclatge, el
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona ofereix diverses activitats formatives més al
llarg de l’any. En aquest sentit, els col·legiats i col·legiades disposen de nombrosos cursos
i seminaris cada mes, en els que també es tracten qüestions pràctiques per al seu dia a
dia laboral. En l’àmbit formatiu és destacable també l’acord de col·laboració que manté
amb la Universitat Rovira i Virgili per tal que els alumnes del grau de Relacions Laborals i
Ocupació, puguin col·legiar-se de manera gratuïta mentre cursen els seus estudis i puguin
gaudir de totes les activitats formatives i serveis d’atenció i assessorament que s’ofereixen
als col·legiats.


