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El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona torna a organitzar la 27a edició de les Jornades de Dret Laboral i
de la Seguretat Social, la que és “la seva activitat formativa més destacada”. Aquestes jornades se celebraran
aquest dijous 21 i divendres 22 d’abril a l’Hotel SB Ciutat de Tarragona.

En l’edició d’enguany prendran part més de 200 persones entre les quals hi haurà majoritàriament, graduats
socials i advocats, però també, representants del món de la magistratura, la judicatura, l’administració i la
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universitat. Tres magistrats del Tribunal Suprem, dos del Tribunal Superior, catedràtics de Dret i prestigiosos
juristes, impartiran les ponències d’aquesta 27a edició.

Pel que fa a la temàtica de les Jornades, el Col·legi de Graduats Socials ha escollit un tema de màxima
actualitat com a eix temàtic de les diferents ponències. L’anàlisi de la reforma laboral, amb les nombroses
novetats que ha comportat, serà doncs el tema sobre el que giraran les diferents intervencions.
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