
 
Actualitzat: 16/03/2023 

 

 

 

1 

CURS en línia sobre: 

“DRET LABORAL” 

 

PRESENTACIÓ 

 

Aquest curs sobre DRET LABORAL té com a finalitat principal analitzar, des 

d'un punt de vista jurídic, pràctic i estratègic, els aspectes més nous del 

dret del treball, aprofundint en totes aquelles situacions especials i 

conflictives que es generen en aquesta pràctica professional, a través 

d'un recorregut integral per cadascun dels aspectes més rellevants. 

 

Es formarà de manera específica en les competències necessàries per a 

l'assessoria jurídica laboral, en relació a les impugnacions de les 

resolucions de la Seguretat Social, a l’anàlisi de la sentència que reconeix 

el dret a una indemnització extra a les persones treballadores, les 

demandes per nul·litat en els acomiadaments, i els accidents laborals.  

 

El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores 

cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana. 

 

Aquest curs s’oferirà en format en línia, i es durà a terme mitjançant la 

plataforma digital “ZOOM” i a través de la nostra Plataforma Formativa.  

 

 

 

Excma. Sra. Estela Martín Urbano 

 

Degana del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona. Advocada 

especialitzada en dret laboral 

 

DIRECCIÓ 
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Actualment és la Secretària del Consell de l’Advocacia Catalana, 

Presidenta de la Comissió d’Animals, i vicepresidenta de la Comissió del 

TOAD. 

 

 

 

Il·lm. Sr. Miquel Àngel Purcalla 

Magistrat del Jutjat Social i Doctor en Dret 

 

Il·lma. Sra. Rosa Milán Hernández.  

Especialista en dret laboral i processal. Des de l'any 2010 exerceix com a 

Jutgessa als Jutjats Socials de Barcelona i de Granollers. Professora Dret 

Processal Laboral en diferents Màsters. Col·labora com a conferenciant 

en diverses ponències relacionades amb la seva especialitat: estratègies 

d'acomiadament i intervenció dels lletrats als judicis laborals i civils 

 

Excma. Sra. Mª Auxiliadora Borja Albiol. 

Degana emèrita València 

 

Il·lm. Sr. Óscar Mendizábal Fernández.  

Jutge del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona 

 

 

 

- Dilluns, 17 d’abril de 2023: de les 16:30h a les 18:30h 

- Dimecres, 19 d’abril de 2023: de les 15:00h a les 17:00h 

- Dilluns, 24 d’abril de 2023: de les 15:00h a les 17:00h 

- Dimecres, 26 d’abril de 2023: de les 15:00h a les 17:00h 

 

 

EQUIP DOCENT 

 

 

DATES 
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PROGRAMA FORMATIU 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 1.  

Videoconferència / Vídeo streaming  

Dilluns, 17 d’abril de 2023 

Horari de 16:30 a 18:30 hores  

 

 

I. Inauguració del Curs 

 

- Excma. Sra. Encarna Orduna. Presidenta del Consell de 

l’Advocacia Catalana i Degana de l’ICA-REUS 

- Excma. Sra. Eulàlia Barros. Presidenta de la Comissió de 

Formació del CICAC i Degana de l’ICA-SABADELL 

- Excma. Sra. Estela Martín: Degana de l’ICA-TARRAGONA i 

Directora del curs 

 

 

II. Ponència   

 

• Els accidents laborals 

 

Ponència a càrrec de l’Il·lma. Sra. Rosa Milán  

Magistrada del jutjat de lo social jutjat social 24 de Barcelona 

 

Presenta i modera: Excma. Sra. Estela Martín 

Degana ICAT i Directora del curs 
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Sessió núm. 2. 

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dimecres, 19 d’abril de 2023 

Horari de 15 a 17 hores 

 

• Anàlisi de procediments d’impugnacions de les resolucions davant 

l’INSS. 

 

Ponència a càrrec de Il·lm. Sr. Miquel Àngel Purcalla 

Magistrat del Jutjat Social i Doctor en Dret 

 

Presenta i modera: Excm. Sr. Julio J. Naveira 

President emèrit i membre de la Comissió de Formació del CICAC 

 

 

 

Sessió núm. 3.  

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dilluns, 24 d’abril de 2023 

Horari de 15 a 17 hores 

 

• Estudi de la sentència que reconeix una indemnització extra a les 

persones treballadores. 

 

 

Ponència a càrrec de l’Excma. Sra. Auxiliadora Borja 

Degana emèrita València 

 

Presenta i modera: Excm. Sr. Julio J. Naveira 

President emèrit i membre de la Comissió de Formació del CICAC 
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Sessió núm. 4.  

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dimecres, 26 d’abril de 2023 

Horari de 15 a 17 hores  

 

• Demandes de nul·litat de l'acomiadament 

 

 

Ponència a càrrec de l’Il·lm. Sr. Óscar Mendizábal Fernández 

Jutge del Social nº 3 de Tarragona 

 

Presenta i modera: Excm. Sr. Julio J. Naveira 

President emèrit i membre de la Comissió de Formació del CICAC 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

La metodologia emprada en aquest curs per a l'aprenentatge, està 

basada en el model de formació pràctica.  

 

Per computar assistència en les sessions en DIRECTE, heu d’indicar el 

vostre nom i cognom sencer, i mantenir la càmera activada durant tot el 

transcurs de la sessió virtual.  

Sempre que sigui possible, es recomana el sistema de videoconferència 

en DIRECTE per poder interactuar, tant amb el professorat, com amb la 

resta de companyes i companys. 
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L’alumnat té a la seva disposició la Plataforma de Formativa del Consell 

de l’Advocacia Catalana, on al final de cada sessió, es pujaran totes les 

sessions gravades, juntament amb els materials. 

Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING 

(seguiment del curs en diferit) és imprescindible fer-ho amb les claus 

d’accés personals que cada alumne hagi creat. No s’admeten 

visualitzacions compartides amb una única clau d’accés 

 

Llengua: 

 

Les ponències es realitzaran en la llengua que esculli la persona docent. 

No es preveu servei de traducció. 

 

 

 

CERTIFICAT 

 

 

 

El certificat acreditatiu de la realització del curs serà expedit a l’alumnat 

que aconsegueixi superar el curs de manera satisfactòria, superant les 

següents activitats: 

 

• Acreditació del seguiment íntegre del curs en format 

Videoconferència: És imprescindible connectar-se a la plataforma 

formativa del CICAC, amb les claus d’accés personals que cada 

alumne hagi creat prèviament. No s’admeten visualitzacions 

compartides amb una única clau d’accés. 

• Participació activa durant les sessions del curs. 

 

Així com que hagin liquidat íntegrament el preu total del curs. 
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PREUS 

 

 

Preu per a persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis 

d’Advocats/Advocacia de Catalunya  

• 95 € 

 

Preus per a altres professionals: 

• 150 € 

 

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de 

l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o 

suspendre el programa de l’acció formativa.  

 

 

 

INSCRIPCIONS / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

 

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquest curs a través 

del web www.cicac.cat i accedir a la nostra Plataforma Formativa des 

de la pestanya Formació → Accés a la Plataforma Formativa. 

Com accedir a la Plataforma Formativa? Us podeu descarregar el Manual 

d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest 

Consell i trobareu les indicacions per poder registrar-vos. 

 

 

 

 

http://www.cicac.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
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En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de: 

 

a) Pagament mitjançant TPV directament mitjançant la nostra 

Plataforma Formativa 

 

 

 

Què és el sistema VÍDEO STREAMING (EMISSIONS EN DIFERIT) 

 

 

 

El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la 

documentació en diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa amb 

les claus personals tantes vegades com sigui convenient.  

https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/ 

 

 

Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (EMISSIONS EN DIRECTE) 

 

 

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe (preferentment) haurà 

d’accedir mitjançant la plataforma digital ZOOM a través d’un enllaç i un 

codi d’accés els quals trobarà a la Plataforma Formativa (no s’ha 

descarregar cap tipus de programes o aplicacions). Per computar 

assistència s’ha d’indicar nom i cognoms sencer a la sala virtual.  

La càmera i micròfon en les sessions teòriques no és obligatòria, però si 

recomanable per poder establir una bona interacció amb el professorat i 

resoldre els vostres dubtes/preguntes de la matèria.  

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
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Que, de conformitat amb la normativa de protecció de dades i la Llei 

Orgànica 1/1982, que regula el dret a la pròpia imatge, l’alumnat que 

accedeixi en directe AUTORITZA de forma expressa, informada, lliure i 

gratuïta la captació de la meva imatge i la publicació posterior per part 

del Consell de l’Advocacia Catalana en la web, els mitjans socials i altres 

mitjans de comunicació d’aquesta entitat, essent coneixedor/a que 

aquestes dades són tractades pel Consell amb la finalitat de retransmetre 

o publicar aquesta conferència, així com la meva imatge en els seus 

propis mitjans de comunicació i informatius i, per tant, la meva imatge 

serà accessible a totes les persones que accedeixin als mitjans en què es 

publiquin. 

Aquestes dades es conservaran fins que no manifesti el contrari i puc, en 

qualsevol cas, revocar aquest consentiment, així com exercir els drets 

d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament o oposició, així 

com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’han de fer 

a la seu del Consell. Així mateix, també puc presentar una reclamació 

davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si així ho considero, 

o posar-me en contacte amb el delegat d'aquesta entitat en el correu 

cicac@cicac.cat.  

mailto:cicac@cicac.cat

