
 
Haití: Jornades Solidàries de les Facultats de Dret i Economia i 

Empresa de la UIB 
 

PROGRAMA 
11 DE MARÇ 

16-16.15�Presentació de les jornades. 
16.15-16.35� Tractament judicial de l’assetjament moral al lloc de treball 
(Dr. Ángel Jurado. Prof. ajudant doctor, UIB)  
16.35-16.55� La dignitat de la persona en clau constitucional (Dr. Alberto 
Oehling. Prof. ajudant, UIB) 
16.55-17.15� La tutela de la víctima de violència de gènere: perspectiva 
processal (Dra. Rosa Arrom. Prof. titular, UIB)  
17.15-17.45� Torn de preguntes  
17.45-18.05� Xarxes socials i menors (Dr. Pedro Grimalt. Prof. titular, 
UIB)  
18.05-18.25� Perspectiva jurídica de la sostenibilitat ambiental (Sra. Aina 
Salom. Prof. ajudant, UIB) 
18-25-18.45� Terrorisme internacional i drets humans (Dr. J. D. Janer. 
Prof. titular, UIB) 
18.45-19.15� Torn de preguntes  
 

12 DE MARÇ 
16-16.20� L’adopció internacional (Dra. Sílvia Feliu. Prof. contractada 
doctora, UIB)  
16.20-16.40� Immigració i diversitat cultural (Dr. Arturo Cadena s. Prof. 
associat, UIB)  
16.40-17� L’accés a la carrera judicial (Sr. Carlos Gómez. Prof. associat, 
UIB, i president de l’Audiència Provincial)  
17-17.30� Torn de preguntes  
17.30-17.50� Pagar a Internet: qui, com, quant i on (Dr. J. L. Mateo. Prof. 
titular, UIB)  
17.50-18.10� Novetats laborals de la Llei d’estrangeria (Dra. Margarita 
Tarabini Castellani. Prof. titular, UIB) 
18.10-18.30� El mercat de la feina en el sector turístic de la CAIB (Dr. 
Erik Monreal. Prof. titular, UIB) 
18.30-19� Torn de preguntes. 
 

17 DE MARÇ 
17-19� Fiscalitat en la nova economia sostenible (Sr. Vicenç Arbona. Prof. 
associat, UIB, i tècnic de la Hisenda Pública a l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària d’Eivissa i Formentera) 
19-21� La sostenibilitat fiscal: una perspectiva macroeconòmica (Dr. 
Javier Capó. Professor titular, UIB)  

 
Lloc 
Sala d'actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya (campus 
universitari). 
 
Data límit d’inscripció 
El dimecres dia 10 de març  
 
Preu  
Donatiu mínim d’assistència a les jornades: 10 euros 
Forma d’ingressar el donatiu:  
C/c núm. 2051-0151-67-1048857279, cal indicar: «Haití: Dret i 
Economia, UIB» 
 
 
 
 
Certificat 
Es lliurarà un certificat d’assistència, i en cas de ser alumne/a, 
un certificat d’1 crèdit de lliure configuració als qui hagin 
assistit com a mínim a un 80 per cent de les hores de les 
jornades. 
 
Inscripció 
 
S’han de seguir les passes següents: 
 

1. Formalitzar el pagament del donatiu de 10 euros (com a 
mínim) al número de compte de Sa Nostra següent: 2051-
0151-67-1048857279. 

 
2. Emplenar la butlleta d’inscripció (en podeu trobar als 

serveis administratius de l’edifici G. M. de Jovellanos). 
 

3. Presentar la butlleta d’inscripció emplenada junt amb el 
resguard de pagament abans del dia 10 de març als 
serveis administratius de l’edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos, a les senyores Marilén Munar o Xisca Pujol. 

 


