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ASSESSORAMENT
Assessorem en tots els aspectes legals de planificació 
estratègica que afecten a les àrees de recursos humans i 
relacions laborals.

ASSISTÈNCIA JURÍDICA
Defensem els interessos dels nostres clients amb rigor i 
professionalitat, tant en procediments individuals com en 
procediments col·lectius.

CONSULTORIA
Oferim un servei exhaustiu que respon a les particula-
ritats de cada client. L’aconsellarem en base al dret laboral i 
de seguretat social per tal d’obtenir el resultat desitjat.

GESTIÓ LABORALS
Entreguem un servei integral en l’àmbit del dret laboral i 
de la Seguretat Social amb un enfocament totalment espe-
cialista i de valor agregat.
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ASSESSORAMENT

Planificació i disseny de les polítiques de RRHH (retributives, 

internes, de contractació, beneficis socials...).

Experts en la gestió de conflictes laborals (individuals i 

col·lectius).

Assessorament recurrent.

Interpretació i aplicació de convenis col·lectius.

Reformes de la normativa en matèria laboral.

Proposar i recomanar les opcions més favorables pels nostres 

clients en matèria de dret laboral, relacions laborals o RRHH.

Resposta professional i adequada a les necessitats de cada 

client.

Polítiques de treball a distància i desconnexió digital.

Assessorem com aprofitar i optimitzar la igualtat i la diversitat.

Investigacions internes.
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CONSULTORIA

Compliance (Due Diligence) laboral.

Càlcul del R.O.I. (retorn de la inversió) del capital humà.

Negociació col·lectiva.

Acords col·lectius.

Expedients de reestructuració.

Aplicació de protocols i codis empresarials.

Representació dels nostres clients davant la Inspecció de Treball 
de la Seguretat Social.

Implantació del Pla d’igualtat.

Anàlisi i gestió del registre salarial.

Pla d’incentius i retenció de talent.

Estudis de Jubilació.

Estudi i aplicació d’una retribució flexible.

Gestió d’eleccions sindicals.

Mobilitat global i recursos humans transfronterers.

Enquadraments treballadors, administradors i col·laboradors 
externs.
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ASSISTÈNCIA JURÍDICA

Acomiadaments per causes objectives.

Acomiadaments disciplinaris.

Acomiadaments col·lectius (E.R.O.)

Expedients disciplinaris.

Investigacions d’assetjament laboral i/o sexual.

Recursos administratius i judicials.

Defensa lletrada davant el jutjat o l’administració.

Conciliacions administratives i Judicials.

Negociació de convenis col·lectius i pactes d’empresa.

Modificacions substancials de les condicions de treball.

Mobilitat geogràfica o funcional.

Tutela de drets fonamentals.

Reclamacions i demandes laborals.

Qualsevol altra disputa laboral originada en el si de l’empresa.

Demandes de particulars.
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GESTIÓ LABORAL

Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social.

Contractes laborals.

Afiliació dels treballadors.

Càlcul de nòmines.

Personalització del resum de costos salarials.

Liquidacions a la seguretat social.

Confecció i presentació model 111 i model 190.

Obtenció de certificats digitals persones, físiques i jurídiques.

Tràmits estrangeria.

Convenis especials amb la Seguretat Social.

Altes d’autònoms.

Expedients de Capitalització.

Gestió d’Incapacitats Temporals.

Pagaments Directes.



APLICACIONS
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INFORME LABORAL
Analitzem tots els indicadors necessaris per a prendre 
les millors decisions estrat giques adequades que necessita

cada client.

CONTROL DE PRESÈNCIA
Una plataforma de control horari dels treballadors i regis-
tre de la jornada efectiva de treball.

ÀREA PRIVADA
Consulta on-line de dades i documentació relativa a l’em-
presa i als treballadors.

PROLAB
Un programa d’assessorament laboral que permet 
simular qualsevol situació, aplicable a les persones treballa-
dores i, analitzar l’impacte que pot tenir a la seva empresa.
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INFORME LABORAL

Evolució i situació de la plantilla.

Perfil de la plantilla per gènere i edat.

Relació de treballadors per data naixement.

Registre Salarial.

Costos Anuals.

Evolució de costos salarials.

Anàlisi del Salari Variable.

Càlcul del Factor Salarial.

Gràfica de dispersió Salarial.

Model de contractació.

Detall afectació ERTO.

Càlcul de la quota de reserva (contractació de treballadors amb 

discapacitat).

Càlcul de les amortitzacions del lloc de treball.

Analítica de l’absentisme laboral.
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ÀREA PRIVADA

CLIENT TREBALLADOR

Dades Empresa.

Dades Treballadors.

Tramitació Altes.

Tramitació Baixes

Tramitació Variacions.

Tramitació Incidències.

Nòmines.

Costos Salarials.

Impostos.

Documentació General.

Altres.

Nòmines.

Contractes.

Certificat retencions.

Declaració situació familiar.

Documentació General.

Altres.
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CONTROL DE PRESÈNCIAW O R K I N G T I M E CO N T R O L

TIME

PAQUET
BÀSIC 

Registre d’entrades, sortides i 

permisos retribuïts.

Gestió de vacances i baixes per I.T.

Geolocalització.

Alertes i informes estàndard.

Tot el LABORTIME bàsic.

Imputació d’hores a projectes i/o 

departaments.

Distribució automàtica de les 

hores per projecte.

Informes Personalitzats.

PAQUET
AVANÇAT
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PROLAB

Impacte d’un possible ERTO.

Costos per executar un acomiadament col·lectiu (ERO).

Regularitzacions de categories.

Definicions de lloc de treball.

Auditories retributives.

Analítica de l’estructura de les persones treballadores.

Simulacions de costos laborals.

Cost de l’absentisme de l’empresa.



EL NOSTRE EQUIP

ASSESSORAMENT JURÍDIC
Francesc Oliveras i Julià

foliveras@laborex.cat

608 711 130 // 972 413 039

Graduat social

Grau en relacions laborals i ocupació.

22 anys d’experiència en l’assessorament laboral.

Anna Gironès i Pallàs
agirones@laborex.cat

 659 072 241 // 972 413 037

Advocada laboralista

Llicenciatura en dret

20 anys d’experiència en l’assessorament laboral

Marc Reixach Roura
mreixach@laborex.cat

690 945 704 // 972 716 320

Advocat laboralista

Llicenciat en dret

8 anys d’experiència en l’assessorament laboral

Sílvia Iruela i Castillo

siruela@laborex.cat

9683 343 845 // 972 413 032

Advocada laboralista

Llicenciada en dret

15 anys d’experiència en l’assessorament laboral



ASSESSORS 
TÈCNICS

ADMINISTRACIÓ

Pau Camps Plà
pcamps@laborex.cat

972 655 300

2 anys d’experiència

Rosalia Dávila i Rodríguez
rdavila@laborex.cat

972 413 034

20 anys d’experiència

Roser Grabulosa i Rovira
rgrabulosa@laborex.cat

972 412 704

15 anys d’experiència

Franch i Sabench, Gemma
gfranch@laborex.cat

972 412 702

28 anys d’experiència

Roger Camarero i Clarà
rcamarero@laborex.cat

972 655 083

Graduat social

4 anys d’experiència

Judith Guillén i Jaro
jguillen@laborex.cat

972 655 305

3 anys d’experiència

Laura Hidalgo Braso
lhidalgo@laborex.cat

972 306 007

10 anys d’experiència

Verónica Vila i Calderón
vvila@laborex.cat

972 655 084

4 anys d’experiència

Lídia Moreno i López
lmoreno@laborex.cat

972 413 030

14 anys d’experiència

Luque i Cobo, Ester
eluque@laborex.cat

972 413 038

Graduada social

6 anys d’experiència

Laura Güibas i Juanola
lguibas@laborex.cat

972 412 848

Llicenciada en dret

19 anys d’experiència



972 413 030
admin@laborex.cat

www.laborex.cat

LOCALITZACIÓ / CONTACTE

Atendrem les seves necessitats a qualsevol de les nostres seus o a la seva pròpia empresa.
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