
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 da UDC.

DIRECCIÓN DA XORNADA

Prazas limitadas ata completar aforo.

NÚMERO DE PRAZAS

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.

PERSOAS DESTINATARIAS

As inscricións, que serán gratuitas, tramitaranse por
orde de solicitude, ata completar o aforo, do 14 ao 28
de novembro de 2011, nos seguintes lugares:

Facultade de Ciencias do Traballo da UDC. Campus
Esteiro. Ferrol.

Consello Galego de Relacións Laborais. Rúa Algalia de
Abaixo, 24. Santiago de Compostela.

INSCRICIÓNS

Entregarase un diploma acreditativo ás persoas
participantes que asistan á totalidade da xornada.

DIPLOMA

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 da UDC

Tfno.: 981 337 400. Ext. 3577 · Fax: 981 337 422

e-mail: sdrellab@cdf.udc.es

INFORMACIÓN

XORNADAS



PROGRAMA RESUMO DA XORNADA

O Goberno vén de aprobar unha nova reforma laboral
mediante o Real decreto lei (RDL) 10/2011, do 26 de
agosto, de medidas urxentes para a promoción do
emprego dos mozos e mozas, o fomento da estabilidade
no emprego e o mantemento do programa de
recalificación profesional das persoas que agoten a súa
protección por desemprego. Regúlase un novo contrato
para a formación e a aprendizaxe  e suspéndese a
aplicación do artigo 15.5 do Estatuto dos Traballadores
respecto ao encadeamento de contratos temporais, é
dicir, suprímese a obrigatoriedade de facer fixos despois
de dous anos ás persoas traballadoras que teñan un
contrato temporal.

Esta reforma, unida ás levadas a cabo pola Lei 35/2010,
do 17 de setembro, de medidas urxentes para a reforma
do mercado de traballo e polo RDL 7/2011, do 10 de xuño,
de medidas urxentes para a reforma da negociación
colectiva, transforman as nosas relacións laborais.

Servirán estas reformas para saír da crise económica e
financeira actual?
Melloran ou empeoran a realidade laboral?
Fortalécese a negociación colectiva?
Cal é o futuro do Dereito do Traballo e da Seguridade
Social?

Estas e outras cuestións serán abordadas ao longo desta
xornada por representantes dos que van ser elementos
capitais na aplicación destas reformas: os axentes sociais,
a xudicatura, a inspección de traballo e a doutrina.

Organízase esta xornada en cumprimento do mandato
legal que lle corresponde ao Consello Galego de Relacións
Laborais de fomentar o debate social sobre cuestións de
actualidade laboral e non cabe dúbida de que as tratadas
hoxe están de rabiosa actualidade.

Esta xornada, froito da estreita e fluída colaboración
entre o Consello Galego de Relacións Laborais e a Facultade
de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña, xorde
cunha vocación de utilidade pública, de formación, de
difusión e debate neste sempre cambiante mundo das
relacións laborais.

MÉRCORES 30 DE NOVEMBRO DE 2011

09:15 Recollida de documentación

09:30 Inauguración

09:35 As reformas laborais vistas pola Xudicatura
e pola Inspección de Traballo
Novidades no réxime xurídico dos
contratos de traballo
Luis de Castro Mejuto.
Maxistrado da Sala do Social do Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Galicia.
Novidades no réxime xurídico da negocia-
ción colectiva
Nicolás González Raposo.
Xefe da Inspección Provincial de Traballo e
Seguridade Social de Lugo.

10:35 Coloquio

10:50 As reformas laborais vistas polos axentes
sociais galegos
É necesaria a reforma da lexislación laboral
e de Seguridade Social para sairmos da crise?
Representantes da CEG e de UGT-Galicia, CIG e

 SN de CCOO de Galicia.

11:50 Coloquio

12:05 Pausa-café

12:30 As reformas laborais vistas pola Doutrina
Que futuro ten o Dereito do Traballo e da

 Seguridade Social?
Yolanda Maneiro Vázquez.
Profesora Contratada Doutora de Dereito do
Traballo e da Seguridade Social da Universidade
de Santiago de Compostela.
José Mª Miranda Boto.
Profesor Contratado Doutor de Dereito do
Traballo e da Seguridade Social da Universidade
de Santiago de Compostela.

13:45 Coloquio

14:00 Remate da Xornada


