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Objecte de les Jornades: 
 
Estudiar la repercussió de la crisi econòmica, financera i social en l'ocupació i en les 
condicions de treball des d'una perspectiva social i jurídica en l'àmbit internacional, europeu i 
espanyol. El Congrés pretendrà analitzar la realitat de les relacions en el treball en el moment 
actual sota la perspectiva del treball decent. 

 



DIJOUS 28 DE NOVEMBRE 

TORN DE MATÍ 

RELACIONS LABORALS I AUTORITATS PÚBLIQUES 

10:00 h. Presentació i motivació de les jornades: Debat sobre el futur del mercat de 
treball sota la perspectiva del Treball Decent, a càrrec del Dr. Ferran Camas Roda, 
Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Girona. 

10:30 h. Primera ponència: “El model de relacions laborals que emergeix després de la 
crisi econòmica i social: la configuració d'un nou marc de drets laborals”, a càrrec del 
Dr. Eduardo Rojo Torrecilla, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

11:30 h. Pausa – cafè. 

12:00 h. Taula Rodona: El paper de les Autoritats públiques.  

- "La intervenció de les administracions públiques en el foment de l'ocupació", a 
càrrec del Dr. Ignasi Camós Victòria, Professor Titular de Dret del Treball i Seguretat 
Social de la Universitat de Girona. 

- "La intervenció de les administracions públiques davant les reformes de Seguretat 
Social", a càrrec de la Dra. Núria Pumar, Professora Titular de Dret del Treball i 
Seguretat Social de la Universitat de Barcelona. 

- "L'estat de les relacions jurídiques dels treballadors públics", a càrrec del Dr. Ignasi 
Beltran de Heredia, Professor agregat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 

-"La intervenció de les administracions públiques en la vigilància i control dels drets 
laborals i de Seguretat Social", a càrrec de la Dra. Mercedes Martínez, Inspectora de 
Treball i Seguretat Social i Professora Associada de Dret del Treball i Seguretat 
Social de la Universitat de Girona. 

13:30 h. Debat.  

14:00 h. Fi del torn de matí.  

  



DIJOUS 28 DE NOVEMBRE 

TORN DE TARDA 

 RECURSOS HUMANS I LLIURE CIRCULACIÓ 

 
17:00 h. Taula Redona: Treballadors i empreses davant de noves realitats laborals i 
productives. 
 

- "Joves i majors de 45 anys com a col·lectius amb dificultats d'accés al mercat de 
treball", a càrrec de la Dra. Judit Baseiria, Professora Associada de Dret del Treball i 
de la Seguretat Social de la Universitat de Girona. 
 
- "Lliure circulació de persones a la Unió Europea", a càrrec de la Dra. Mariona 
Illamola, Professora Agregada de Dret Internacional Públic de la Universitat de 
Girona. 
 
- "Les empreses davant els processos de simplificació administrativa. La nova 
configuració de la prestació de serveis", a càrrec de la Sra. Cristina López, Professora 
Associada de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Girona. 
 

18:00 h. Debat. 
 
18:30 h. Pausa. 

19:00 h. Taula Rodona: Gestió dels recursos humans en el sector privat i en el públic. 

- "La gestió de la formació/capacitació com a instrument clau de gestió de les 
polítiques de recursos humans", a càrrec de la Dra. Núria Mancebo i la Sra. Mònica 
Polo, del Departament d'Organització d'Empresa de la Universitat de Girona. 
 
- "Relacions socials, cohesió interna i interdependència en el treball després de la crisi 
econòmica i social", a càrrec de la Dra. Esperança Villar i la Dra. Beatriz Caparrós, 
del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona. 

- "Les tendències en les decisions d'inversió de les empreses: especial atenció a la 
inversió en productivitat i conciliació de la vida familiar i laboral", a càrrec del Dr. 
Josep Anguera i la Dra. Laura Vall-Llosera, del Departament d'Economia de la 
Universitat de Girona. 

20:00 h. Debat. 
  



DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE 

UNA PERSPECTIVA EUROPEA SOBRE ELS 
CANVIS AL MÓN DEL TREBALL  

(Les ponències i el debat es desenvoluparan en llengua anglesa. No hi haurà servei de traducció simultània) 

9:30 h. “El Dret Internacional del Treball davant la crisi de l'ocupació”, a càrrec del Dr. 
Jean-Michel Servais, Professor visitant de les Universitats de Lieja i Girona, i ex-directiu de 
l'Organització Internacional del Treball. 

10:00 h. “La influència de la concurrència social en la conformació del Dret del 
Treball”, a càrrec del Dr. Marc Rigaux, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la Universitat d'Anvers. 

10:30 h. “El futur de les relacions col·lectives de treball: la negociació col·lectiva i els 
conflictes col·lectius”, a càrrec del Dr. Branko Lubarda, Catedràtic de Dret del Treball i 
Seguretat Social de la Universitat de Belgrad. 

11:00 h. Debat. 

11:30 h. Pausa – cafè. 

12:00 h. “Quin futur per al Dret del Treball... a França?”, a càrrec de la Dra. Isabelle 
Daughareil, Directora del Centre de Dret Comparat de Treball i Seguretat Social 
(COMPTRASEC) de la Universitat Montesquieu-Bordeaux IV (França). 

12:30 h. “El futur del treball assalariat, del treball autònom i d'altres formes 
d'organització del treball”, a càrrec de la Pr. Latinne Amanda, Investigadora de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social de la Universitat d'Anvers. 

13:00 h. “La precarietat del treball davant la perspectiva dels drets humans”, a càrrec de 
la Dra. Barbara Kresal, Professora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
Universitat de Ljubljana. 

13:30 h. “El moviment ecologista i el treball: junts per unes bones condicions i 
circumstàncies socioecològiques”, a càrrec de la Pr. Dominique Kiekens, Professora de Dret 
del Treball, Economia i Sociologia a la Facultat de Dret de la Universitat d'Anvers. 

14:00 h. Debat. 

14:30 h. Fi de les jornades. 
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MÀSTER UNIVERSITARI EN TREBALL, 

RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS 

 
 

 
Proyecto de investigación concedido al equipo de investigadores dirigido por el Dr. 
Ferran Camas Roda, de la UdG, sobre “El reconocimiento del derecho al Trabajo 

decente del colectivo de inmigrantes en España” (2012-2014). 

 

 

 
 
L’ACCÉS A AQUESTES JORNADES ÉS LLIURE I GRATUIT. S’OTORGARÀ UNA 
CERTIFICACIÓ PER L’ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DELS 2 DIES. PER 
FACILITAR L’ATORGAMENT D’AQUEST CERTIFICAT ES RECOMANA QUE LES 
PERSONES INTERESSADES A ASSISTIR ENVÏIN UN CORREU ELECTRÒNIC A 
L’ADREÇA dir.cidc@udg.edu 
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