
 

 

 

 

 

 

Dijous 13 d’octubre de 2016, de 16,30 a 18.00 hores

DEBATS EN TORN A SENTÈNCIES/AUTOS RELATIUS AL DRET CONCURSAL:

L’Abast de la successió d'empreses a efectes laborals i de la 
seguretat social en seu concursal: distinció entre empresa i 
centre de treball a la llum de la 
de Justícia de la Unió Europea

Ponent: Sr. FLORENCIO MOLINA LÓPEZ,
Barcelona 

Modera: Sr. Rodrigo Cabedo Gregori
Experts Judicials 

 

 

La Comissió de Mercantil Concursal i Experts Judicials del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
organitza els “Debats en torn a sentències relatives al Dret Concursal” dirigits exclusivament 
als administradors concursals membres d’aquest Col·legi. En aquest
brindem la possibilitat de participar gratuïtament en aquests Debats, per a la qual cosa és 
imprescindible inscriure's prèviament enviant un email amb nom i cognoms a 
comissioconcursal@coleconomistes.cat

Funcionament dels debats:
concursal, i en coordinació amb el moderador de torn es redacta un resum dels punts més 
destacats de cada sentència que s'envia uns dies abans a tots els administradors concursals 
inscrits, per ser debatudes a posteriori amb el propi magistrat, el dia i hora oportunament 
convocat. 

 

Nota: Per a un millor desenvolupament del Debat es recomana als assistents, la 
i anàlisi de la sentència adjunta a fi i efecte de poder intervenir en el debat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja us podeu inscriure en el 

XII FÒRUM CONCURSAL
29 i 30 de noviembre de 2016

 

de 2016, de 16,30 a 18.00 hores  

DEBATS EN TORN A SENTÈNCIES/AUTOS RELATIUS AL DRET CONCURSAL: 

L’Abast de la successió d'empreses a efectes laborals i de la 
seguretat social en seu concursal: distinció entre empresa i 
centre de treball a la llum de la jurisprudència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea 

Sr. FLORENCIO MOLINA LÓPEZ, magistrat del Jutjat Mercantil núm. 5 de 

Sr. Rodrigo Cabedo Gregori, membre de la Comissió de Mercantil, Concursal i 

 

La Comissió de Mercantil Concursal i Experts Judicials del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
organitza els “Debats en torn a sentències relatives al Dret Concursal” dirigits exclusivament 
als administradors concursals membres d’aquest Col·legi. En aquesta ocasió no obstant, us
brindem la possibilitat de participar gratuïtament en aquests Debats, per a la qual cosa és 
imprescindible inscriure's prèviament enviant un email amb nom i cognoms a 
comissioconcursal@coleconomistes.cat. - Les places són limitades 

 El magistrat proposa una sentència relacionada amb el dret 
concursal, i en coordinació amb el moderador de torn es redacta un resum dels punts més 

sentència que s'envia uns dies abans a tots els administradors concursals 
inscrits, per ser debatudes a posteriori amb el propi magistrat, el dia i hora oportunament 

Per a un millor desenvolupament del Debat es recomana als assistents, la 
i anàlisi de la sentència adjunta a fi i efecte de poder intervenir en el debat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Ja us podeu inscriure en el  

XII FÒRUM CONCURSAL 
29 i 30 de noviembre de 2016 

 

L’Abast de la successió d'empreses a efectes laborals i de la 
seguretat social en seu concursal: distinció entre empresa i 

jurisprudència del Tribunal 

magistrat del Jutjat Mercantil núm. 5 de 

membre de la Comissió de Mercantil, Concursal i 

La Comissió de Mercantil Concursal i Experts Judicials del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
organitza els “Debats en torn a sentències relatives al Dret Concursal” dirigits exclusivament 

a ocasió no obstant, us  
brindem la possibilitat de participar gratuïtament en aquests Debats, per a la qual cosa és 
imprescindible inscriure's prèviament enviant un email amb nom i cognoms a 

El magistrat proposa una sentència relacionada amb el dret 
concursal, i en coordinació amb el moderador de torn es redacta un resum dels punts més 

sentència que s'envia uns dies abans a tots els administradors concursals 
inscrits, per ser debatudes a posteriori amb el propi magistrat, el dia i hora oportunament 

Per a un millor desenvolupament del Debat es recomana als assistents, la lectura prèvia 


