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CURS SOBRE LES DARRERES NOVETATS EN 

MATÈRIA LABORAL: QÜESTIONS PRÀCTIQUES 

 

 

El curs s’impartirà del 2 al 23 de febrer de 2017, els dijous de 18.30 a 20.30 ho-

res. 

 

Preus curs: 

 

Col·legiats ICA Lleida: Exercents 60 € /  No exercents 80 € 

No col·legiats: 100 € 

Alumnes Màster Advocacia UdL (curs 2015/2017 i 2016/2018): 60 € 

Inscripció per sessions: 10 €/sessió 

 
Es lliurarà Certificat del curs sempre que s’hagi assistit presencialment al 80% 

del total d’hores lectives. 

 

Els alumnes tindran accés a la documentació que es faciliti del curs i a la gra-

vació de les sessions a través de la web de formació del Consell de l’Advoca-

cia Catalana, el curs també es pot fer per videoconferència o videostreaming.  

 
 

PROFESSORS 

 

Iuliana Dendiu, advocada laboralista del despatx AGM. 

Miquel Àngel Falguera Baró, magistrat de la Sala Social del TSJ de Catalunya. 

Josep Miquel Moragues Martínez, advocat laboralista del despatx Moragues. 

Ricardo Peciña Midón, subinspector Laboral d’Ocupació i Seguretat Social. 
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PROGRAMA 

 

Dijous, 2 de febrer de 2017 

Ponent: Ricardo Peciña Midón 

 

La problemàtica del control horari de la jornada laboral i l'actuació inspectora. 

Novetats i actuacions que han d'efectuar les empreses i els drets dels treba-

lladors. 

 

Dijous, 9 de febrer de 2017 

Ponent: Iuliana Dendiu 

 

Valoració del dany corporal en els accidents laborals: Aplicació del barem de 

circulació i les seves especialitats en l'àmbit laboral. Qüestions processals 

d'Interès. 

 

Dijous, 16 de febrer de 2017 

Ponent: Josep Miquel Moragues Martínez 

 

Responsabilitats empresarials derivades de l'accident de treball i la malaltia 

professional: responsabilitat administrativa per falta de mesures de seguretat, 

per falta d'alta i infracotització. Recàrrec de prestacions. Indemnitzacions pre-

vistes en conveni col·lectiu. Responsabilitat penal. Especial referència al fet 

causant i la seva transcendència a l'hora de determinar les diferents respon-

sabilitats. Qüestions processals a tenir en compte. 

 

Dijous, 23 de febrer de 2017 

Ponent: Miquel Àngel Falguera Baró 

 

Conseqüències derivades de la sentència dictada pel TSJUE de 14/09/2016: 

Contractes temporals als quals els resulta aplicable. Doctrina dels diferents 

TSJ i la seva aplicació pràctica. 


