JORNADA LABORAL-TECH
TARRAGONA, dilluns, 20 de Juny de 2022, entre les 09:30 i les 19:30 hores

En un mercat laboral en el qual la transformació digital, el fenomen de la globalització i el boom
del treball remot han pres un destacat protagonisme, tant les startups com les empreses amb
més antiguitat s'han vist abocades/obligades a transformar-se a gran velocitat amb la finalitat
d'adaptar-s'hi a aquesta nova realitat.
En aquest sentit, l'advocacia ha de donar respostes, tant al sector empresarial com al personal
laboral, davant de la diversitat de situacions que estan en continu estat de canvi (nous llocs de
treball, teletreball, etc.), tant en la forma de prestar els serveis, com a la d’estar al dia de les
incessants reformes legislatives i jurisprudencials que directament o indirecta influeixen en
matèria laboral. I és precisament en aquesta matèria on s'obre una nova i potent oportunitat
per a l'advocacia que vulgui apostar pel futur: desenvolupar noves formes d’oferir serveis
professionals amb les màximes garanties, davant de l'auge del treball remot i de la digitalització
de pràcticament tot el teixit empresarial.
Amb el propòsit brindar una formació actual i precisa a l'advocacia, el programa formatiu
d'aquesta jornada laboral-tech dedica una bona part a les qüestions més problemàtiques que
susciten les relacions laborals relacionades amb la digitalització i la Intel·ligència artificial,
tant des de la visió dependent, com per compte d'altri. Així mateix s’abordaran les relacions
col·lectives de treball, la contractació, les obligacions i les responsabilitats en matèria de
Seguretat Social i de Prevenció de Riscos Laborals.
El mercat necessita una advocacia moderna i formada que pugui oferir solucions àgils i rigoroses
davant de problemàtiques inèdites i complexes que ens trobem en el dia a dia.

09:30h-09:45h: Inauguració autoritats
09:45-10:00h: Speech inicial: “L’impacte de les Noves Tecnologies en el Dret Laboral”
-

-

Modera: Auxiliadora Borja Albiol (ON-LINE) Degana del Col·legi d'Advocats de
València. Directora de l'Oficina de Representació Institucional (ORI) de l'Advocacia
Espanyola.
Relatora: Mireia Labarias. Diputada de Junta de l’ICATER
Ponent:
• Eduardo Rojo Torrecilla: Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social
de la Universitat Autònoma de Barcelona

10:00-11:30: Conferència 1.- Bones pràctiques TELETREBALL: Retenció de talent, desconnexió
digital, ofertes de treball, etc.
-

-

Modera: Fina Méndez Higuero: Advocada especialista en Dret del Treball i de la
Seguretat Social, Copresidenta de la Comissió de Polítiques per la Igualtat i d'Atenció al
Col·legiat i Vocal pel partit judicial de Valls de la Junta de Govern de l'ICAT.
Relatora: Mireia Labarias. Diputada de Junta de Govern de l’ICATER
Ponents:
• Virginio Gallardo (on-line): Psicòleg especialista en gestió del canvi i la
transformació organitzativa, la innovació digital des de les persones i els RRHH
• Elena Pérez (on-line): Directora de Gestió i Relacions laborals de l’Ajuntament
de Barcelona.
• Mar España (on-line): Directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(AEPD)
• Max Arias: Advocat laboralista i membre de la Junta Directiva d’Altermutua

11:30h-12:00h: Pausa-Café
12:00h-14:00h: Conferència 2.- TELETREBALL: Incidències i solucions (ordre de prelació,
control horari, control de rendiment laboral, riscos laborals, etc.)
-

Modera: Eulàlia Barros. Presidenta de la Comissió de TO del CICAC. Degana ICASBD
Relatora: Isabel Garcia. Diputada Junta de Govern de l’ICASBD
Ponents:
• Victor Canalda: Advocat laboralista i professor col·laborador de Dret Laboral
de la UOC.
• Ferran Camas: Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social i director
de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona.
• Rosa Mª Virolés Piñol: Magistrada del Tribunal Supremo. Especialista del
Orden Jurisdiccional Social.

14:00h-16:00h: Dinar Lliure
16:00h-17:30h: Conferència 3.- Incidència dels algoritmes en la contractació laboral
-

Modera: Joan Martínez. President de la comissió de TECNOLOGIES PER A L’ADVOCACIA
del CICAC. Degà de l’ICAVOR.
Relatora: Mireia Labarias. Diputada de Junta de Govern de l’ICATER
Ponents:
• Anna Ginès Fabrellas: Professora titular de Dret del Treball d'Esade Law School
• Mª Luisa Segoviano Astaburuaga (on-line): Magistrada del Tribunal Suprem
• Maria Luz Rodríguez Fernández: Professora titular de Dret del Treball i
Seguretat Social de la Universitat de Castella-la Manxa. Consellera de Treball i
Ocupació de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa entre 2007 i 2010

17:30h-18:00h: Pausa-cafè

18:00h-19:30h: Debat. La negociació col·lectiva davant la irrupció de les noves tecnologies
-

Modera: Alberto Salto García. Jutge del Jutjat Social número 2 de Tarragona
Relatora: Isabel Garcia. Diputada Junta de Govern de l’ICASBD
Ponents:
• UGT: Núria Gilgado i Barbadilla. Secretària de Política Sindical i Coordinadora
de l’Àrea Externa
• PIMEC: Jordi Ciuraneta. President de PIMEC Tarragona
• CECOT: Àngel Buxó, President RRHH

19:30h: Cloenda

PREUS per a persones col·legiades:
-Presencial: 20€
-En línia: 10€

PREUS per a persones NO col·legiades:
-Presencial: 30€
-En línia: 20€

