
 

 

 
Sessions Jurídiques Laborals Aedipe Catalunya 

La resolució dels conflictes en el món laboral: la 

Mediació. 
 

#SJAedipeCatalunya 
 

Data: Dilluns 27 de febrer de 2017 

Hora: 8.50 h – 13.30 h 

Lloc: 
Auditori del Palau Macaya 

Passeig de Sant Joan 108 · 08037 Barcelona 

 

Les relacions entre les persones poden generar conflictes, i el món de l’empresa no és 
una excepció. En aquesta sessió podreu conèixer experiències reals de solució dels 
conflictes laborals mitjançant la mediació.   

 
PROGRAMA 

 
8.50 h  Recepció dels assistents 
 

9.10 h  Presentació de la Jornada 
 

 Sr. Pere Ribes, President de l'Associació Catalana de Direcció de Recursos  

 

9.15 h  Obertura institucional   
 Sr. Enric Vinaixa, Director General de Relacions Laborals i Qualitat en el 

Treball; President del Patronat del Tribunal Laboral de Catalunya 
 

9.30 h Reflexions vers les experiències en la solució de conflictes laborals 
 

 Sr. Manuel Pimentel, mediador de conflictes en grans col·lectius.  
 

10.30 h Sistemes de solucions extrajudicials de conflictes laborals a Catalunya 
 

 Sr. Eliseu Oriol, Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i 

Famílies de Barcelona. 
 

11.30 h Cafè Networking 
 

12.00 h Taula rodona: Experiències de mediació laboral i propostes per a la  
     millora 
 

 Sr. Xavier Pastor Pérez, Professor del Màster de Conflictologia de la UOC. 
Dtor. del Postgrau Resolució de Conflictes Públics de Fundació Univ. de Girona. 

 Sra. Elena de la Campa Alonso, mediadora en el Tribunal Laboral de 
Catalunya a proposta de PIMEC. 

 Sra. Sara Pose Vidal, coordinadora del grup GEMME a Catalunya. Magistrada 
del Social del TSJ de Catalunya. 

Moderada pel Sr. Antonio Martínez del Hoyo, advocat. Mediador al TLC i al SIMA 
 

13.30 h Finalització de la sessió 
 
Es necessari registrar-se per assistir a la jornada, indicant nom, cognoms, empresa, càrrec i dades de contacte. Les 
places són limitades i s'assignaran per ordre de confirmació. L’organitzador es reserva el dret de valorar i no acceptar 
qualsevol registre. Passats 15 minuts de l’inici de l’acte l’organitzador podrà disposar de les places que no estiguin 
ocupades.  
 
 
 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-resolucio-dels-conflictes-en-el-mon-laboral-la-mediacio-31923759825

