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EIs graduats socials
debaten l'acomiadament i
els accidents laborals
Ahir i avui se celebren les XIV Jornades de
Dret del Treball i de Seguretat Social

laboral

REDACCIÚ

Ahir al matí es va dur a ter-
me la inauguració de les XIV
Jornades de Dret del Treball
i de la Seguretat Social, una
trobada organitzada pel
Collegi Oficial de Graduats
Socials de Tarragona en
col-laboració amb el Con-
sell General del Poder Judi-
cial. L'acte inaugural e~ va
celebrar davant una sala

que va omplir el seu afora-
ment, reunint gairebé 200
professionals de l'arnbit jurí-
dic i empresarial.
En la primera ponencia,

sota el títol -Acorniadament
i extinció de contractes: la
crisi-, els diferents ponents
van tractar temes relacio-
nats amb I'adualitat rnés
propera i relacionada amb
els expedients de regulació
d'ocupació, les indemnitza-
cions i el cost de I'acomia-
dament o els nous reptes
en les relacions laborals da-
vant la crisi.
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Els magistrats de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, ahir, durant les jornades.

ROSER SANS

la tarda es va dedicar al
segon bloc ternátic, titulat
-L'accident de treball-, En
van parlar abastament tres
magistrats de la Sala Quar-

ta del Tribunal Supremo
A aquestes jornades van

participar els magistrats de
la Sala Quarta del Tribunal
Suprem com Rosa Maria Vi-

rolés, Fernando Salinas,
Luis Fernndo de Castro i
Jordi Agustí al Col-legi de
Graduats Socials de Tarra-
gona.
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Mobilitzacions
perque les caixes es
neguen a aplicar el
conveni col-lectiu

Avui cornenca una cam-
panya de mobilitzacions
amb concentracions de
delegats sindical s davant
les seus de les caixes
d'estalvi. Els sindicats pro-
testen així contra la nega-
tiva de la patronal de cai
xes (ACARU a aplicar la
cláusula de revisió salarial
-el 2%, la previsió d'infla-
ció per a I'any 2009- pre-
vista en el conveni collec-
tiu. El conveni es va signar
el 2007, esta vigent fins al
2010 i s'ha vingut aplicant
sense problemes la cláu-
sula de revisió anual -I'in-
crement previst de l'IPe...:,
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