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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 con-
veni de la construcció a la província de Barcelona.

També s’analitzarà la normativa d’aplicació en seguretat i salut en el sector promotor cons-
tructor, repassant les obligacions i responsabilitats dels agents intervinents.
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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 - 10:15 Higiene Industrial i Vigilància de la Salut

Dra. Lourdes Ruiz Campillo
Directora de Medicina del Treball de Catalunya i aragó

Sra. Marta Císcar Figueres
Directora Tècnica de Catalunya i aragó 

10:15 - 10:45 Aspectes de rellevància en l’actual marc jurídic-laboral

Sra. Lidia arcos 
advocada a pwC Landwell – pricewaterhouseCoopers 
Tax & Legal Services

10:45 - 11:15 Formació per al sector promotor-constructor

Sr. José Luis Mármol
Responsable de Seguretat i Salut Laboral de la Fundación Laboral 
de la Construcción de Catalunya

11:15 - 11:30 Col·loqui global
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