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Dirección da Xornada:
• Marisa Peña Cebreiro. Secretaria Xeral 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:
• Aula Magna da Escola Universitaria de Relacións

Laborais de Ferrol

Número de prazas:
• Prazas limitadas ata completar o 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 sina-

tura en todas e cada unha das sesións.

Diploma 
• Entregarase un diploma acreditativo a todos os parti-

cipantes que asistan á totalidade das sesións.

Inscricións:
• As inscricións, que serán gratuitas, tramitaranse por orde

de solicitude, ata completar o aforo, nos seguintes luga-
res e datas:

-PARA ALUMNOS E ALUMNAS DA UNIVERSIDADE DE CORUÑA
E PERSOAS INTERESADAS EN XERAL
-Na Escola Universitaria de Relacións Laborais de Ferrol, do 3 ao
15 de decembro de 2009.
-PARA ORGANIZACIÓNS SINDICAIS E EMPRESARIAIS
-No Consello Galego de Relacións Laborais. Rúa Algalia de
Abaixo, 24. Santiago de Compostela, do 3 ao 15 de decembro de
2009.

INFORMACIÓN
Consello Galego de Relacións Laborais
Tfno. 981 95 74 89 / 981 54 16 04

Fax: 981 54 16 10
e-mail: maria.jesus.diaz.lorenzana@xunta.es

E.U. de Relacións Laborais
Tfn.:981 33 74 00  Est. 3577

Fax: 981 33 74 22
e-mail: sdrellab@cdf.udc.es
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III XORNADAS SOBRE CUESTIÓNS
XURÍDICO-LABORAIS E DE SEGURIDADE

SOCIAL DE ACTUALIDADE
CRISE ECONÓMICA E REFORMAS: 

A IMPORTANCIA DA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

Datas: 17 de decembro de 2009
Organiza: Consello Galego de Relacións Laborais e Escola

Universitaria de Relacións Laborais de Ferrol
Lugar: Aula Magna da E.U. Relacións Laborais de Ferrol
Enderezo: San Ramón, s/n. Ferrol

17 de decembro de 2009

Acreditación e recollida de material

Inauguración

Persoas traballadoras fixas e temporais na
negociación colectiva. 
Javier Gárate Castro. 
Catedrático de Dereito do Traballo e Seguridade
Social da Universidade de Santiago de Compostela.

Mesa redonda: Crise e perspectivas da negocia-
ción colectiva en Galicia.
Representantes da CEG, UGT-Galicia, CIG e S.N.
de CCOO de Galicia.

Pausa café

A negociación colectiva das persoas traballado-
ras autónomas economicamente dependentes
(TRADE).
Consuelo Ferreiro Regueiro. 
Profesora titular de Dereito do Traballo e
Seguridade Social da Universidade de Santiago.

Remate da xornada de mañá.

Subcontratacións legais e ilegais entre empresas.
Alejandro Gracia Lafaja. 
Maxistrado do Xulgado do Social nº 1 de Ferrol.

09:30 h.

12:30 h.

12:15 h.

Mediación e negociación colectiva.
Carlos Domenech de Aspe. 
Director Territorial para Galicia da Inspección de
Traballo e Seguridade Social.

Clausura da xornada.

RESUMO DAS XORNADAS

O Consello Galego de Relacións Laborais, dentro da súa planifi-
cación de actividades para o ano 2009, acordou a celebración dunha
xornada específica sobre negociación colectiva.

Dando cumprimento ao mandato legal que lle corresponde ao
Consello Galego de Relacións Laborais de fomentar o debate social
sobre a actualidade laboral e froito dunha estreita e fluida colabora-
ción coa Escola de Relacións Laborais de Ferrol, organízase a celebra-
ción desta xornada. 

A negociación colectiva constitúe o instrumento por excelencia
de regulación das condicións de traballo e das relacións laborais. No
convenio colectivo as partes poden implicarse dun modo máis intenso
e profundo e renovalo con maior facilidade que a norma legal, poden-
do adaptar os seus contidos á realidade social, realidade que neste
momento está afectada por unha crise económica con efectos demoe-
dores nas empresas e no emprego.

Analizando calquera variable económica no transcurso dos últi-
mos doce meses, os datos son certamente preocupantes e reflicten
unha perspectiva, cando menos a curto prazo, que está moi lonxe de
ser satisfactoria.

É necesaria unha reforma laboral? Contamos cun “plus de resis-
tencia” fronte á crise en Galicia? Estanse a dar pasos cara a cambiar o
modelo produtivo? Cuestións como estas, a dualidade no mercado
laboral de traballadoras e traballadores fixos e temporais, as persoas
traballadoras autónomas economicamente dependentes, a subcontra-
tación entre empresas ou o estado de saúde da negociación colectiva,
entre outras, serán analizadas dun xeito rigoroso e profundo, da man
de persoas expertas da Cátedra, da Inspección de Traballo, da
Xudicatura e dos interlocutores sociais en Galicia.

Cómpre destacar a vocación de utilidade pública que inspira o
desenvolvemento desta actividade, así como o espírito formativo e ins-
trutivo que preside o seu desenvolvemento.

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 consti-
túen o obxectivo para esta xornada, compartido entre o Consello de
Relacións Laborais e a Escola Universitaria de Relacións Laborais de
Ferrol. Ogallá que se cumpran estas expectativas.

10:00 h.

11:15 h.

10:15 h.

13:30 h.

17:30 h.

18:30 h.

16:30 h.
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