
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades 

de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari  implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte 

/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport 

paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se 

a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada. 

 

JOSE LUIS SALIDO BANÚS 

 

Doctor en Derecho 

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la S. Social en la Universidad de Barcelona (1994-2019). 

Académico Numerario de la Reial Acadèmia de Doctors 

Abogado 

Conciliador/Mediador del Tribunal Laboral de Cataluña 

 

Formación Académica 

 

DUE y especialista en Medicina de Empresa por la UB y por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (1967/1970 i 1976) 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (1978) 

Obtención del Grado de Licenciado. Sobresaliente. (1985) 

Reconocimiento de la Suficiencia Investigadora (1999), dentro del bienio de estudios del programa: “Los Recursos Humanos en la U. E.” 

Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Sobresaliente “cum laude” (1999) 

 

Trayectoria Profesional 

 

1970-1978: Desarrollo de diferentes proyectos empresariales 

1978-1982: Ejercicio profesional de la abogacía 

1983-1985: Juez sustituto en diferentes juzgados de Barcelona 

1985-2002: Director del Departamento de Relaciones Laborales de la asociación empresarial Fomento del Trabajo Nacional 

2002-2011: Socio del Despacho de abogados J & A Garrigues 

2011- actualidad: Socio de SB ABOGADOS 


