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TEMA: “Les relacions laborals al sector turístic,
nous reptes …. nous temps.”

presentació
Amb una aportació del 10% del PIB espanyol, el turisme és
un dels sectors estratègics de l’economia per la riquesa
que genera, inversions i volum d’ocupació en temporada.
De fet, 2013 va ser un any històric amb gairebé 61 milions
de visites realitzades a l’Estat espanyol per part de turistes
estrangers que van deixar un volum de negoci proper als
45.000 milions d’euros.
La Costa Daurada, la zona que ens ocupa, lidera el ranking
de destinacions per visites, allotjament i la disposició del resort turístic i d’oci més important del sud d’Europa com és
Port Aventura amb més de 3,5 milions de visitants a l’any.
Segons l’últim estudi elaborat per la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada, la destinació compta amb una oferta superior a les 160.000 places i 700 establiments. Sent el
més important el sector hoteler amb el 41% de l’oferta, els
càmpings amb el 27, els apartaments amb el 28 i les cases
rurals amb el 18%.
A causa del notori pes específic del sector turístic, els seus
empresaris estan necessitats de totes aquelles eines que
permetin a les seves empreses ser competitives i atractives
per seguir atraient als clients amb inversions continuades.
D’aquí la jornada d’avui, on a part de presentar en primícia
el nou “vestit a mida” d’Activa Mútua elaborat en exclusiva
per al sector turístic denominat Ontur, des d’on s’ajusten
les prestacions de la Seguretat Social a les necessitats
d’aquesta activitat; també s’analitzarà l’entorn laboral on
interactuen els equips humans i què resulta més beneficiós
per dur a terme una gestió sota criteris d’excel•lència. A
més a més es coneixeran les últimes tendències en matèria
de selecció, motivació de personal i lideratge.
Dirigit a: Directors i gestors del Sector Hostaleria,
Departament de RRHH, Autònoms i Assessors Laborals.
Data: 15 de maig de 2014
Horari: a partir de les 09.45 h

15 de maig
09.45 h

programa
09.45 h

Entrega de documentació

10.00 h

Benvinguda i presentació de la Jornada
A càrrec del Sr. David Batalla Chornet, President de la Federació d’Empresaris d´Hostaleria
de la provincia de Tarragona i del Sr. Joan Miquel Benages, Director Delegació Territorial
Activa Mútua.

10.10 h

Ponència: Presentació d’ONTUR, Oficina Nacional de Sector del Turisme d’Activa Mútua
Ponent | Sr. Javier Alegre Blanco
Director d’ONTUR Activa Mútua

10.20 h

Ponència: Projecte Cret@.
Nou sistema de liquidació.
Ponent | Sr. Alfonso Luesma Pazos
Inspector de Treball i Seguretat Social
Ponència: Actuacions Inspecció de Treball en
matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Ponent | Sra. Beatriz García Malo, Cap d’Àrea
de la Inspecció de Treball de Catalunya.

11.10 h

Ponència: La psicologia aplicada a la millora
de la qualitat de vida laboral: el valor de les
actituds per la selecció de persones.
Ponent | Dr. Jordi Tous Pallarès, Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
de la Universitat Rovira i Virgili

12.00 h

Precs i preguntes

12.30 h

Refrigeri pels assistents

Moderador: Sr. Jaume Francesch Garcés
Gestor i assessor laboral de l’Associació Hotelera
Amb l’organització de:

Ubicació: Activa Mútua Reus
Tecnoparc
Cambra de Comerç, 44 - 43204
Reus - T. 977 304 304
Coordenades
41º 08’30.23’’N
1º 07’49.10’’E

Participa de la jornada a
través de #turismelaboral

Per inscripcions:

Clicant directament en aquest enllaç - L´assistència és gratuïta - Aforament limitat
http://bit.ly/1fk6tAZ
O trucant al 977 385 057

