
RESUMO DAS XORNADAS

Dando cumprimento ao mandato legal que lle corres-
ponde ao Consello Galego de Relacións Laborais de
fomentar o debate social sobre a actualidade laboral e
froito dunha estreita e fluida colaboración coa Escola de
Relacións Laborais de Ferrol, organízase a celebración
destas xornadas, co obxetivo de dar unha visión actuali-
zada dalgunha das novidades no complexo e cambiante
mundo das relacións laborais.

Cuestións como  a reforma operada na seguridade social

no ano 2007, o impacto que está tendo a inmigración no

mercado laboral, ou o estado de saúde da negociación

colectiva galega, entre outras moitas, serán abordadas

dun xeito riguroso e profundo, da man dos profesionais

mais punteiros da Cátedra, dos axentes sociais, da

Xudicatura ou da Administración autonómica galega.

Aprobada a sua celebración polo pleno do Consello

Galego de Relacións Laborais, as II Xornadas sobre

cuestións xurídico-laborais de actualidade, nacen cunha

clara vocación de utilidade pública. Diríxense aos

alumnos/as da Escola de Relacións laborais e en xeral do

campus de Ferrol, ao colectivo de Graduados/as sociais,

aos axentes sociais galegos e a todos aqueles que

lexitimamente teñan un interese no funcionamento do

mercado laboral galego e nas súas potencialidades e

apostas de futuro.

En calquera caso, o intercambio de ideas, o debate

sereo e o enriquecemento con posicións distintas e ben

fundamentadas constitúen o obxectivo para estas

xornadas, compartido entre o Consello de Relacións

Laborais e a Escola universitaria de Relacións Laborais

de Ferrol. Ogallá que se cumplan estas espectativas.

Dirección das xornadas:
Marisa Peña Cebreiro. 
Secretaria do Consello Galego de Relacións Laborais.
Maria Asunción López Arranz.
Profesora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Escola
Universitaria de Relacións Laborais de Ferrol.

Lugar de celebración:
Salón de actos da Escola Universitaria de Relacións Laborais
de Ferrol.

Número de plazas:
Plazas limitadas ata completar aforo.

Persoas destinatarias:
Alumnas e alumnos da Universidade de Coruña, campus de
Ferrol.
Organizacións sindicais e empresariais.
Graduados/as sociais.
Persoas interesadas na materia.

Control de asistencia:
Procederase ao control da asistencia, mediante a sinatura en
todas e cada unha das sesións.

Diploma e crédito de libre configuración:
Entregarase diploma acreditativo a todos os/as participantes
que asistan á totalidade das sesións, así como certificado para
a convalidación dun crédito de libre configuración, que se
outorgará a todos os alumos e alumnas que cumpran os
requisitos anteriores.

Inscricións:
As inscricións, que serán gratuitas, tramitaranse por orde de
solicitude, ata completar o aforo, nos seguintes lugares e datas:
Para alumnos e alumnas da universidade de Coruña e persoas
interesadas en xeral.
Na Escola Universitaria de Relacións Laborais de Ferrol, do 10
ao 17 de novembro de 2008.
Para organizacións sindicais e empresariais
No Consello Galego de Relacións Laborais. Rúa Algalia de
Abaixo, 24. Santiago de Compostela, do 10 ao 17 de novembro
de 2008.

INFORMACIÓN:
Consello Galego de Relacións Laborais
Tfnos. 981 957 489 e 981 541 604
Fax: 981 54 16 10
e-mail: maria.jesus.diaz.lorenzana@xunta.es

E.U. de Relacións Laborais
Tfnos. 981 337 400 Est. 3577
Fax: 981 337 422
e-mail: sdrellab@cdf.udc.es
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II XORNADAS SOBRE CUESTIÓNS
XURÍDICO LABORAIS 

E DE SEGURIDADE SOCIAL 
DE ACTUALIDADE

Data: 19 e 20 de novembro de 2008.
Organiza: Consello Galego de Relacións Laborais.

Escola Universitaria de Relacións Laborais
de Ferrol

Lugar: Salón de actos da Escola Universitaria de 
Relacións Laborais de Ferrol

Día 19 de novembro de 2008

10:00 h. Entrega de documentación.

10:30 h. Inauguración das xornadas.

11:00 h. A globalización do accidente de traballo e
as súas consecuencias
D. Emilio Fernández de Mata. 
Maxistrado da Sala do Social do TSX de
Galicia.

12:00 h. Coloquio.

12:30 h. Mesa redonda: A negociación colectiva 
en Galicia: Balance e situación actual. 
Representantes da CEG, UGT-Galicia, CIG
e SN de CCOO de Galicia.

13:30 h. Coloquio.

14:00 h. Fin da sesión da mañá. 

16:30 h. Os prexubilados a efectos da Lei de 
Seguridade Social.
D. Jaime Cabeza Pereiro
Catedrático de Dereito do Traballo e da
Seguridade Social. Universidade de Vigo. 

17:30 h. Coloquio.

18:00 h. O control das incapacidades temporais. 
D. Horacio de Andrés Alvarez.
Director do INSS da Coruña

19:00 h. Coloquio.

19:30 h. A fiscalidade e tributación das 
indemnizacións laborais: especial 
referencia á exoneración da tributación 
das indemnizacións por despido.
Dona Mª Amparo Pérez Calvo
Subinspectora da Axencia Tributaria

20:30 h. Coloquio.

21:00 h. Fin da sesión da tarde.

20 de novembro de 2008

9:30 h. Novedades máis significativas no ámbito 
das prestacións por morte e supervivencia.
D. Ricardo Ron latas
Maxistrado  suplente da Sala do Social do
TSX de Galicia 

10:30 h. Coloquio. 

11:00 h. MESA REDONDA: A prevención dos 
riscos laborais: especial referencia aos 
riscos psicosociais.
D. Eloy Hernandez Lafuente 
Maxistrado do xulgado do social nº 2 de
Ferrol.
Dona Rocio Seoane Farré
Técnica do Centro de Seguridade e Saúde
Laboral de A Coruña

12:00 h. Coloquio.

12:30 h. A lei do traballo en igualdade das 
mulleres de Galicia.
Dona María Debén Alfonso
Delegada Provincial da Conselleria de Traballo
na Coruña.

13:30 h. Coloquio.

14:00 h. Fin da  sesión da mañá.

16:30 h. Xurisprudencia galega en materia de 
inmigración.
D. Javier Gárate Castro
Catedrático de dereito do traballo e da
seguridade social. Universidade de Santiago
de Compostela.

17:30 h. Coloquio.

18:00 h. Metodoloxía informática do Dereito 
Comunitario e Comparado.
D. Jesus Martinez Girón 
Catedrático de Dereito do Traballo e da
Seguridade Social. Universidade da Coruña. 

19:00 h. Coloquio.

19:30 h. Clausura.
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