El debat sobre les reformes laborals desperta un gran
interès en les XVIII Jornades de Dret del Treball i de
Seguretat Social
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Aquest matí s’ha dut a terme la inauguració de les XVIII Jornades de Dret del Treball i de la
Seguretat Social, una trobada organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de
Tarragona en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial i que, sota el títol ‘Les
últimes Reformes Laborals a debat’, s’està desenvolupant a l’Hotel Ciutat de Tarragona.
L’acte inaugural, celebrat davant una sala que ha reunit més de 250 professionals de l’àmbit
jurídic, empresarial i institucional, ha comptat amb els parlaments de l’Excma. Sra. Ana Maria
Asama Esteve, presidenta de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials; l’Excma. Sra. Rosa
Maria Virolès Piñol, magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem i directora tècnica de les
Jornades; i la Sra. Ma. Josep Feliu Morell, secretària de Relacions amb l’Administració de
Justícia.
La inauguració ha comptat també amb la presència, entre d’altres, del Sr. Carlos Miranda Ruiz
de Gordejuela, secretari general de la Subdelegació del Govern; de la Sra. Maria Luz Bataller
Cifuentes, directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya; i el Sr. Carles Castillo
Rosique, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona.
L’encarregada d’obrir oficialment les XVIII Jornades ha estat l’Excma. Sra. Virolès, qui a més de
donar la benvinguda a tots els assistents, ha destacat que “les Jornades es fan majors d’edat
amb aquesta divuitena edició, que demostra la seva solidesa i la continuïtat de l’excel·lent oferta
formativa que ofereixen”. A més, la directora tècnica de les Jornades ha remarcat “la gran
actualitat, interès i afectació social de tots els temes que integren el programa d’actes”.
Seguidament ha arribat el torn de paraula a la presidenta col·legial, l’Excma. Sra. Asama, qui
s’ha referit a aquestes Jornades com “un autèntic luxe formatiu i d’experiències”. En aquest
sentit, ha recordat que “si mirem el programa i els ponents que podrem gaudir, comprovem com
aquestes Jornades s’eleven a la categoria d’excel·lents”. Finalment, la presidenta ha apuntat

que “són temps difícils per al país i, per descomptat, per a la nostra professió. Són temps de
reformes i de viure experiències i situacions mai viscudes abans. En aquest context, als
graduats socials ens toca estar en el centre d’aquesta reforma. Per això, les ponències que
escoltarem en aquestes Jornades poden ser d’una utilitat impressionant en el dia a dia dels
nostres despatxos professionals”.
Finalment, ha tancat l’acte d’inauguració la Sra. Maria Josep Feliu, qui en la seva intervenció
s’ha referit “al tema de les Jornades, la darrera reforma laboral, que és de màxima actualitat i
interès perquè la seva recent aprovació ha provocat un important increment de procediments en
l’àmbit laboral”. A més, ha destacat que “en aquest context i malgrat la situació econòmica i
social, no podem negar el constant esforç del Col·legi de Graduats Socials, que permet la
posada en comú dels problemes actuals i que els coneixements dels excel·lents ponents ens
il·luminin, així com les experiències de tots els assistents podran il·luminar els ponents”.
Seguidament, la Sra. Feliu ha donat per inaugurades les XVIII Jornades de Dret del Treball i de
Seguretat Social, que han iniciat a continuació el torn de conferències. La primera d’elles,
pronunciada per l’Excma. Sra. Virolès, ha tractat la qüestió de les “Novetats en matèria de
contractació laboral. La concatenació de contractes”. Seguidament ha arribat el torn del Sr.
Andrés Ramón Trillo García, lletrat cap del Servei Jurídic Delegat Central de la Direcció General
de l’INSS, qui ha presentat el tema de “La reforma de la Seguretat Social. La pensió de
Jubilació”. Finalment, la darrera ponència del matí ha abordat “La modificació substancial de les
condicions de treball i acomiadament col·lectiu. Qüestions polèmiques”, a càrrec de l’Excma.
Sra. María Emilia Casas Baamonde, catedràtica de Dret del Treball i de Seguretat Social de la
Universitat Complutense de Madrid i expresidenta del Tribunal Constitucional entre 2004 i 2011.
Totes les conferències han despertat un gran interès entre els assistents, que han participat
molt activament dels torns de col·loqui establerts al final de cada ponència, contribuint així a
enriquir encara més els importants temes tractats.
Les XVIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social tenen continuïtat aquesta tarda i
demà al matí, amb noves conferències que tractaran, igualment, aspectes de màxima actualitat
i rellevància de les Reformes Laborals, fins arribar a l’acte de cloenda, que tindrà lloc demà i
que anirà a càrrec del Sr. Ramon Bonastre i Bertran, secretari d’Ocupació i Relacions Laborals
del Departament d’Empresa i Ocupació.

