INSCRIPCIONS GRATUÏTES
Cal enviar un correu a l’adreça electrònica
jornadesjuridiques@ccoo.cat i indicar les
dades següents:

Les bases del premi Josep
Devesa a la millor
comunicació es detallen a
continuació:

Cognoms i nom

1. Amb la finalitat de
fomentar i reconèixer la
investigació amb relació amb
el tema de les 2es Jornades
Jurídiques de Dret laboral i
Sindical es premiarà la millor
comunicació amb un total de
1.000 euros bruts.

DNI
Adreça
CP
Població
Telèfon de contacte
Adreça electrònica
Professió

2. El tema de la comunicació ha
de tenir relació amb alguna
de les ponencies que es
realitzaran a les segones
Jornades Jurídiques de Dret
Laboral i Sindical.
3. Les comunicacions han de
ser inèdites i no poden haver
estat presentades
anteriorment a altres
congressos o publicades en
alguna revista científica.
4. Hi pot participar qualsevol
persona que estigui
inscrita a les segones
Jornades Jurídiques de
Dret Laboral i Sindical. Així
mateix, la inscripció de tota
persona que presenti una
comunicació serà gratuïta.
5. L’extensió màxima de les
comunicacions serà de 20
pàgines (lletra 12 Times New
Roman o similar interlineat
1.5) Hi ha de tenir el format
següent:
- Títol de la comunicació
- Autor/a

- Condició professional
- Institució o organisme al
qual pertany
- Ponencia la qual es
presenta a la comunicació.
6. Les comunicacions s’han
d’enviar a un format word
i PDF a l’adreça de correu
electrònic
jornadesjuridiques@ccoo.cat
fins al dia 19 d’octubre del
2018. El correu, s’hi ha de fer
constar una adreça
electrònica i/o un telèfon per
poder realitzar les
comunicacions pertinents.
L’autor o autora accepta que
la comunicació es pugui
publicar a les revistes i
publicacions realitzades per
CCOO de Catalunya.
7. S’ha de constituïr un jurat
que valorarà l’originalitat i
la complexitat dels treballs
presentats.
8. El jurat està integrat per
Sr. Eduardo Rojo Torrecillas,
catedràtic de Dret del Treball
i de la Seguretat social del
la Universitat Autònoma de
Barcelona; Sr. Alberto Pastor
Martínez, professor agregat
de la Universitat Autònoma
de Barcelona, i les senyores
Paula Pejenaute Barca i
Montserrat Escoda Mila,
advocades del GTJ de
CCOO de Catalunya
9. La resolució del premi es
farà publica abans de la
clausura de les Jornades.

