
 

 

  

28 de Novembre 2014 
 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Facultat de Dret – Sala de Vistes 

 

 

 

 

La fi del dret a 
l’ocupació dels joves? 

 

II
I J

or
na

de
s 

IE
T  

 
 

 

 

 

Organitza 



  Presentació i Objectius 

Enguany, les III Jornades IET tenen tres objectius estretament relacionats amb les transformacions 
de l'ocupació resultants de l'efecte devastador de la crisi econòmica i de l'anomenada devaluació 
competitiva de l'economia espanyola. Aquests objectius són: analitzar el nou model d'ocupació 
emergent, analitzar el seu impacte en el dret del treball i analitzar el seu efecte sobre el benestar. 

• El nou model d'ocupació emergent de la crisi econòmica i de les reformes laborals es 
caracteritza per una dràstica reducció dels drets laborals, la qual cosa afecta de forma especial 
als joves. Les principals característiques d'aquesta nova ocupació són: salaris més baixos, 
flexibilitat en la jornada laboral, majors requeriments de disponibilitat horària, expansió del 
treball a temps parcial, reducció dels drets en matèria de protecció d'ocupació, insuficiència en 
les contribucions a la seguretat i incertesa en les futures pensions. En una paraula, major 
precarietat. 

• En els últims 4 anys la transformació del dret del treball ha estat profunda. A les reformes 
laborals de 2010, 2011 i 2012 s’han d’afegir un elevat nombre de modificacions introduïdes a 
través de reials decrets-lleis en matèries que incideixen fortament sobre l'ocupació dels joves, 
com el contracte de treball a temps parcial. El denominador comú de les reformes ha estat el 
reforçament del poder empresarial en detriment dels drets i nivell de protecció dels treballadors 
i l’afebliment de la capacitat de determinació col·lectiva de les condicions de treball. La 
generalitzada precarització que les transformacions operades sobre el dret del treball han 
introduït té especial incidència sobre un dels grups de població més vulnerables al mercat de 
treball: el dels treballadors joves. 

• Drets socials: una de les conseqüències del nou model d'ocupació i de la precarietat rampant és 
el seu efecte a llarg termini en les prestacions per desocupació i en les futures pensions de 
jubilació dels joves d’avui. Així mateix, el model d'ocupació de baixos salaris implica menors 
contribucions i per tant menors ingressos a la seguretat social, la qual cosa posa en qüestió les 
pensions actuals. Una de les sortides que es proposen és la inversió en plans de pensions 
complementaris, quelcom estretament associat a la idea de financiarització de l'economia. De 
fet, la Comissió Europea ha endegat mesures per a fomentar la “participació financera” dels 
treballadors, vinculada als beneficis de les empreses i la seva transformació en plans de 
pensions privats. 

  Lloc de Celebració 

   Les jornades tindran lloc el 28 de novembre de 2014 a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret de la    
   Universitat Autònoma de Barcelona, Campus UAB – Edifici B, 08193 Cerdanyola del Vallès. 

  Inscripció gratuïta 
  Cal formalitzar inscripció prèvia a: 
  institut.estudis.treball@uab.cat 
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Programa 
Sessió d’obertura 

9.15 - 9.30  
 

Paraules de benvinguda, a càrrec de l’Esther Zapater, Degana de la Facultat de 
Dret. 
 

 Inauguració de les Terceres Jornades de l’Institut d’Estudis del Treball, a càrrec 
de la Maria Pilar Dellunde, Vicerectora d'Investigació. 
 

 Presentació de les Jornades a càrrec de l’Antonio Marín Artiles, director 
Institut d’Estudis del Treball. 

  
9.30  Perspectives de futur i perspectives de l’ocupació i protecció social per als 

joves 
Lluís Franco i Sala 
President del Consell Econòmic i Social de Catalunya. 

  
 

Primera Sessió: Trajectòries i condicions d’ocupació dels joves 
  
9.45-11.15  Moderador: Albert Recio, professor Departament  d’Economia Aplicada, Universitat 

Autònoma de Barcelona/Centre d’Estudis Sociològics QUIT -IET.  
 
Joves en atur: quatre casos exemplars 
Enric Sanchis  
Professor Departament  de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València/IET. 
 
Trajectòries laborals dels joves durant la crisi  
Joan Miquel Verd 
Professor Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona i Director Centre 
d’Estudis Sociològics QUIT  
  
Discussant: Pilar Carrasquer, Professora Departament de Sociologia, Universitat 
Autònoma de Barcelona /Centre d’Estudis Sociològics QUIT -IET 
  
Torn de preguntes obert al públic assistent 

  
11.15 - 11.45  PAUSA - CAFÈ  
  

 
Segona  Sessió: Dualització de les Relacions Laborals  
                           i els seus efectes sobre el Dret 
 
11.45 - 13.00  
 

Moderador: Francesc Pérez Amorós, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social, Universitat Autònoma de Barcelona / Grup DRELATES-IET 
 
L’aplicació a Catalunya del Pla Nacional de Garantia Juvenil 
Agnés Pardell 
Catedràtica de Dret del Treball, Universitat de Lleida 



Ma. Àngels Cabasés 
Professora Departament  d’Economia Aplicada, Universitat de Lleida 
 
Els joves com a col·lectiu protegit en les polítiques d’ocupació: llums i ombres 
Eduardo Rojo 
Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universitat Autònoma de Barcelona i 
Director Grup DRELATES-IET 
 
Discussant: Ricardo Esteban Legarreta,  Professor Titular de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social, Universitat Autònoma de Barcelona /Grup DRELATES-IET 
  
Torn de preguntes obert al públic assistent 

  
13:30 – 15:00  Temps per dinar 

 
  
Tercera  Sessió: Drets Socials i Perspectives per als Joves 
  
15.30 – 16.45 Moderador: Fausto Miguélez, Catedràtic de Sociologia, Universitat Autònoma de 

Barcelona/Centre d’Estudis Sociològics QUIT -IET.  
 
Joves i risc d’exclusió social 
Sebastià Sarasa 
Professor Departament  de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra 
 
Joves adults i polítiques de protecció social a España: una visió comparada 
Ana Marta Guillén 
Directora Departament de Sociologia, Universidad  de Oviedo  
  
Discussant: José Adelantado, Professor Departament de Sociologia, Universitat 
Autònoma de Barcelona   
 
Torn de preguntes obert al públic assistent 

  
Cloenda 
  
17.00 Conclusions de les jornades a càrrec de la Sara Moreno, Professora Departament de 

Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona /Centre d’Estudis Sociològics QUIT -IET 
  
17.30 Paraules de comiat a càrrec de l’Antonio Marín Artiles, director Institut d’Estudis del 

Treball. 
 
 
 
Institut d’Estudis del Treball 
Universitat Autònoma de Barcelona 
e-mail: institut.estudis.treball@uab.cat 
http://iet.uab.cat 
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