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La sessió abordarà un repàs dels principals aspectes de la nor-
mativa així com les diferents casuístiques empresarials i la ju-
risprudència amb les que s’han resolt temes tals com la jubilació 
en les seves diferents opcions, els acomiadaments, les modifi-
cacions 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 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@apcecat.cat
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l’APCe, a apce@apcecat.cat

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 – Pricewaterhouse-
Coopers Tax & Legal Services
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