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Places limitades.
Inscripcions per rigorós
ordre de sol·licitud.
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Empreses col·laboradores:

Dijous 23 de novembre del 2017
Sala Auditori APCE

Inscripcions i Consultes

Introducció
El marc d’actuació de les empreses
promotores-constructores en l’àmbit laboral
i de prevenció de riscos
La PRL i la seva incidència a la relació laboral
Dijous 23 de novembre del 2017
Sala Auditori APCE
La sessió abordarà un repàs dels principals aspectes de la normativa així com les diferents casuístiques empresarials i la jurisprudència amb les que s’han resolt temes tals com la jubilació
en les seves diferents opcions, els acomiadaments, les modificacions substancials de les condicions laborals i l’ultra activitat
dels convenis, entre d’altres.
Alhora es farà esment de l’estat de les negociacions entre patronal i sindicats en el nou conveni de la construcció a la província
de Barcelona.
També s’analitzarà la normativa d’aplicació en prevenció de
riscos laborals en el sector promotor constructor, repasant les
obligacions i responsabilitats dels agents intervinents.

Inscripció

Programa
09:00 - 09:30 Recepció i entrega de la documentació
09:30 - 09:45 Presentació
Sra. Eulàlia Tort
Presidenta de la Comissió Laboral,
de Prevenció de Riscos i Formació de l’APCE

09:45 - 10:30 El promotor i la seguretat i salut. Obligacions
i responsabilitats en matèria de prevenció de
riscos laborals. La PRL i la seva incidència
a la relació laboral
Sr. Andreu Sánchez
Responsable d’Assessoria Jurídica d’ASPY
Prevención

10:30 - 11:15 Aspectes de rellevància en l’actual marc
jurídic-laboral

Sra. María Vidal i Sra. Anna Cirera
Advocades a PwC Landwell – PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services

11:15 - 11:30 Col·loqui global

El marc d’actuació de les empreses
promotores-constructores en l’àmbit laboral
i de prevenció de riscos
La PRL i la seva incidència a la relació laboral
Dijous 23 de novembre del 2017
Sala Auditori APCE
Av. Diagonal 472-476 · entresòl · 08006 Barcelona

Empresa
Nom
Adreça
Població i Codi Postal
e-mail
Telèfon

Dades de l’assistent
Nom
Càrrec
e-mail
Telèfon

Nom
Càrrec
e-mail
Telèfon

Inscripcions i consultes
Tel 93 237 49 67 · Fax 93 237 36 92 · aula@apcecat.cat
Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del programa Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”.
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau,
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per
a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

Places limitades
L’APCE posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes
dictades per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a
l’APCE, a apce@apcecat.cat

