
PATROCINA

15:30 a 16h Acreditació

Característiques dels contractes d’alta direcció 
Fernando Hidalgo, advocat i director de Relacions Laborals de la multinacional T-SYSTEMS Iberia
Responsabilitat dels administradors socials en matèria laboral i de Seguretat Social 
Francesc Guevara, cap de Secció de derivació de Responsabilitat de la Direcció Provincial de Barcelona de la TGSS
Pausa – Cafè
La figura del “fals autònom” i les seves conseqüències jurídiques 
Susana Marín, inspectora de treball i Seguretat Social
Treball autònom a temps parcial 
Jonathan Gil, advocat i soci de l’àrea laboral del despatx d’advocats RCD

20 de novembre

15:30 a 16h Acreditació

Conferència inaugural 
M. Àngels Pujols Muntada, Secretària general del Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya
Freelances, coworkers i altres noves formes de treball
Maite Moreno, psicòloga i fundadora de Monday Happy Monday
Max Arias, advocat i soci de l’Àrea Laboral de Crowe Legal y Tributario
Pausa – Cafè
Tendències actuals en els sistemes retributius
Maite Moreno, psicòloga i fundadora de Monday Happy Monday
Max Arias, advocat i soci de l’Àrea Laboral de Crowe Legal y Tributario

13 de novembre

15:30 a 16h Acreditació 

El grup patològic d’empreses a efectes laborals 
Joan Agustí, magistrat del Jutjat Social 33 de Barcelona
La problemàtica de la cessió il·legal de treballadors 
Luis Escudero, magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Pausa – Cafè
Acomiadament de treballadors que es trobin en situació d’I.T.
Jonathan Gil, advocat i soci de l’àrea laboral del despatx d’advocats RCD

26 de novembre

15:30 a 20h

15:30 a 20:30h

15:30 a 20h

ORGANITZA

Barcelona
13, 20 i 26 de novembre

LLOC
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Plaça Urquinaona 6, Planta 6. Barcelona

PREUS 
95 euros: col·legiat exercent i no exercent, familiar, empleat i col•laborador del col·legiat exercent.
142 euros: persones alienes al COGAC.

DESCOMPTES
Si una mateixa gestoria s’inscriu a més d’un dia, gaudirà d’un descompte que s’aplicarà a partir de la segona inscripció a un altre dia diferent, i una 
bonificació addicional si s’apunten als tres dies.
- Inscripció a un dia 95 euros
- Inscripció a un 2n. dia: 85 euros
- Inscripció a un 3r. dia: 76 euros  

Inscripcions

Inscripcions

Inscripcions

https://formacogac.gestors.cat/Course/1538067990-jornada----ia--ed--jornades-de-tardor--d--mbit-laboral
https://formacogac.gestors.cat/Course/1538067173-jornada----ia--ed--jornades-de-tardor--d--mbit-laboral
https://formacogac.gestors.cat/Course/1538067981-jornada----ia--ed--jornades-de-tardor--d--mbit-laboral

