Marta Legarreta as arbitrator assits to the conference concerning “The Resolution of Conflicts Aside the
Tribunals”, organized by the labour development commission, (Foment del Treball Nacional)
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Jornada

LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES FORA DELS TRIBUNALS.
ALGUNES EXPERIÈNCIES
L'activitat empresarial, per a poder dur-se a terme de forma eficient, requereix que el poder públic li garanteixi dues
qüestions. D'una banda, que la intervenció normativa sobre l'activitat econòmica es durà a terme mitjançant normes clares,
estables i predictibles. De l'altra, que en cas que sorgeixin conflictes en l'exercici de l'activitat empresarial, hi hagi mitjans de
resolució dels mateixos que siguin ràpids i poc costosos, i que els òrgans de resolució del conflicte estiguin formats per
persones imparcials i que alhora coneixen la matèria sobre la qual han de decidir.
El sistema judicial de resolució de conflictes és una garantia irrenunciable que té empara constitucional. Però aquesta
garantia pot complementar-se amb vies prèvies de naturalesa alternativa a les formes judicials, que poden oferir a les parts
en conflicte un mitjà més àgil i eficient per resoldre el litigi. L'activitat econòmica pot beneficiar-se de l'existència d'aquestes
vies alternatives, ja que una ràpida solució del litigi suposa en tot cas reduir costos i poder assumir noves activitats.
La via judicial no sempre és la més adequada i per això no ha de ser l'única. En els últims anys s'ha anat estenent el recurs
a fórmules alternatives de resolució de recursos en diversos àmbits de les relacions socials i econòmiques. L'objectiu
d'aquesta Jornada és donar compte d'aquestes experiències en el món empresarial, exposant el recurs a les vies
alternatives en diversos àmbits de l'activitat empresarial.
Les conclusions de la Jornada podran servir per reforçar el suport a aquest tipus de mecanismes de resolució de conflictes.

Data:
Horari:
Lloc:

3 d’octubre de 2016
de 09:00 a 12:30 hores (recepció dels assistent, quinze minuts abans de l’inici.
Foment del Treball, Via Laietana, 32, piso principal.

09:00 h. Presentació de la Jornada.
Sr. Joaquim Gay de Montellà, President de Foment del Treball Nacional
Sr. Rafael Espino, President del Tribunal Arbitral de Barcelona.
09:15 h Reptes actuals de l'arbitratge comercial amb vista a la seva agilitat i reducció de costos.
Sr. Francisco Tusquets Trías de Bes, Professor Titular de Dret Mercantil UB i Advocat
Sr. José Manuel Calavia, Catedràtic de Dret Mercantil UB i Advocat.
10:00 h Sistemes sectorials privats de resolució de conflictes: la seva aplicació al món empresarial.
Sra. Immaculada Barral, Professora Titular de Dret Civil. Acreditada Catedràtica UB.
10:45 h. Pausa-cafè
11:15 h. Taula rodona: Els mitjans alternatius de resolució de conflictes en l'àmbit de l'empresa, en les
relacions amb les administracions públiques i en les relacions laborals.
Sr. Joaquín Tornos, Catedràtic de Dret Administratiu de la UB i advocat.
Sr. José Luis Salido, Professor Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UB i advocat
Sr. Diego Dueñas, Notari i Vicepresident del Tribunal Arbitral de Barcelona.
12.30 h Fi de la jornada

Més informació:
Via Laietana 32-34 – 08003
Tel. +34 934841200
www.foment.com

