
Xoves 18 de novembro de 2010

9:15 Recollida de documentación.

9:30 Inauguración.

9:35 A reforma laboral vista pola Inspección de Traballo
e Seguridade Social e pola Xudicatura.

Teresa Díaz López.
Xefa da Inspección Provincial de Traballo e
Seguridade Social da Coruña.

Jaime Segales Fidalgo.
Maxistrado-xuíz do Xulgado do Social nº 2
de Ferrol.

10: 35 Coloquio.

10:50 A reforma laboral vista polos axentes sociais
galegos.

Representantes da CEG e de UGT-Galicia, CIG
e SN de CCOO de Galicia.

11:50 Coloquio.

12:05 Pausa-Café.

12:30 A reforma laboral vista pola doutrina.

Jaime Cabeza Pereiro.
Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade
Social da Universidade de Vigo.

Consuelo Ferreiro Regueiro.
Profesora Titular de Dereito do Traballo e da
Seguridade Social da Universidade de Santiago de
Compostela.

13:30 Coloquio.

13:45 Remate da Xornada.

RESUMO DA XORNADA

Logo de moito tempo anunciándose a reforma do
mercado de traballo é finalmente unha realidade.
Valorada positivamente por uns e rexeitada por outros,
o certo é que vai condicionar dun xeito moi notable o
devir das relacións laborais dos vindeiros anos, e como
tal, resulta oportuno e axeitado analizala con detalle. 

Como vén sendo habitual, o limiar da norma, atrae e
resalta ata a magnificencia a contribución desta reforma
á reducción do desemprego, á mellora da produtividade
e a corrixir a dualidade do mercado laboral.

Cúmprense estes obxectivos? Será a reforma un
elemento decisivo na recuperación da economía? Está
ben formulada xuridicamente? É correcta no seu
alcance?. Estas e outras cuestións serán abordadas sen
dúbida ao longo desta xornada, por representantes de
quen van ser elementos capitais na súa aplicación: Os
axentes sociais, a doutrina, a Xudicatura e a Inspección
de Traballo.

É función legal do Consello Galego de Relacións
Laborais, fomentar o debate social sobre cuestións de
actualidade, e a reforma laboral claramente está de
rabiosa actualidade.

Esta xornada xorde cunha vocación de utilidade pública,
de formación, difusión e debate neste sempre
cambiante mundo das relacións laborais.

A Reforma Laboral:
exame a fondo

Organiza: Consello Galego de Relacións Laborais.
Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade
da Coruña
Data: 18 de novembro de 2010.
Lugar: Aula Magna da Facultade de Ciencias do
Traballo da UDC (Campus Esteiro, r/ San Román
s/n 15403 Ferrol)
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Dirección da xornada: 

Marisa Peña Cebreiro. Secretaria xeral do Consello Galego de
Relacións Laborais
María Asunción López Arranz. Profesora de Dereito do Traballo

e da Seguridade Social da Facultade de Ciencias do Traballo.

Número de prazas:

Prazas limitadas ata completar aforo.

Persoas destinatarias:

Alumnas e alumnos da Facultade de Ciencias do Traballo e,
en xeral, da Universidade da Coruña.
Organizacións empresariais e sindicais.
Avogados/as e Graduados/as Sociais.
Profesionais vencellados coa materia e persoas interesadas

nesta.

Inscricións:

As inscricións, que serán gratuitas, tramitaranse por orde de
solicitude, ata completar o aforo, do 8 ao 16 de novembro de
2010, nos seguintes lugares:

Facultade de Ciencias do Traballo da UDC.
Consello Galego de Relacións Laborais. 

Rúa Algalia de Abaixo, 24. Santiago de Compostela.

Diploma:

Entregarase un diploma acreditativo ás persoas participantes

que asistan á totalidade da xornada.

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

Facultade de Ciencias do Traballo
Tfno.- 981 337 400. Ext. 3577
Fax :  981 337 422    
e-mail: sdrellab@cdf.udc.es
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