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La reforma laboral suscita nombroses consultes davant el nou 
escenari econòmic i empresarial. 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 con-
dicions laborals i l’ultra activitat dels convenis, entre d’altres. 

alhora es farà esment de l’estat de les negociacions entre patro-
nal 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.
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Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama 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@apcebcn.cat

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@apcebcn.cat
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