Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical. Núm. 8
Novembre 2014
El Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical és un nou servei de documentació del CERES que
presenta, valora i dóna accés a una selecció qualitativa d’informacions d’interès jurídic i
sindical. El document s’estructura en els apartats següents: Estudis Jurídics, Estudis de
Caràcter Jurídic-Sindical, Eleccions Sindicals, Jurisprudència, Laudes Arbitrals, Jornades i
Seminaris, Legislació Social, Convenis Col·lectius i Enllaços. Aquest mes, afegim un apartat
monogràfic sobre el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions.
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Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions
(Tema Monogràfic)
El Tractat Transatlàntic i els Serveis Públics, per Joan Coscubiela
Article de Joan Coscubiela publicat a la revista Perspectiva, editada per la Federació de
Serveis a la Ciutadania de CCOO Catalunya. El segle XXI assisteix a una lluita per la sobirania
entre els ciutadans i ciutadanes i els mercats de capitals. La darrera batalla que s’està lliurant
en aquest conflicte és la del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP) dels EUA i la
Unió Europea. Pels poders econòmics, l’element central del nou TTIP ha d’ésser una
“globalització económica sense regles polítiques ni controls democràtics”, amb implicacions
negatives en temes tant importants com la protecció del medi ambient, la seguretat
alimentària, la salut pública, els drets de consumidors/es i els drets laborals.
Article_TTIP_Serveis_Públics
Un tratado antidemocrático, por Ricard Bellera
Artículo de Ricard Bellera, Secretario de Internacional, Migraciones y Cooperación de CCOO de
Catalunya: La naturaleza del Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) “es
[...] desregulatoria y basa su valor añadido en los supuestos beneficios que comporta para el
comercio la eliminación de normativa y de legislación. No se trata por tanto de un trato entre
dos estados para eliminar mutuamente aranceles, sino entre estados y grandes corporaciones,
con tal de eliminar regulaciones en nombre de una supuesta eficiencia económica”.
Artículo_TTIP_Ricard_Bellera
50 Preguntas i Respuestas sobre el Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y la Unión Europea, por Alberto Garzón Espinosa y
Desiderio Cansino Pozo
Alberto Garzón y Desiderio Cansino, de la Secretaría de Economía Política Global de Izquierda
Unida, son los autores de un documento divulgativo que pretende romper el bloqueo
informativo existente sobre el Tratado de Libre Comercio. Son una serie de 50 preguntas y
respuestas que intentan desvelar la importancia de un Tratado negociado a espaldas de la
ciudadanía y que apoyan los principales grupos de poder económico y político
50 Preguntas_TTIP
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ESTUDIS JURÍDICS
Comisiones Paritarias y Solución Autóma de Conflictos Laborales :
XV Jornadas de la Fundación SIMA. Ponencias de M.Lourdes Arastey
Sahún y Francisco Alemán Páez,
Ponencias presentadas en las XV Jornadas de la Fundación SIMA (Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje) que se han celebrado el 30 de octubre de 2014. Son las siguientes:
Novedades jurisprudenciales en materia de conflictos colectivos y flexibilidad interna.
Ponente: María Lourdes Arastey Sahún, magistrada de la sala social del Tribunal
Supremo,
El papel de las comisiones paritarias en la solución del conflicto laboral. Una visión
de-constructiva. Ponente: Francisco Alemán Páez, catedrático de derecho del trabajo y
seguridad social.
Ponencia-Arastey-Sahún
Ponencia-Alemán-Páez
Experiencias de Gestión Laboral Transnacional y Participación Sindical en
las Multinacionales españolas: Resultados del Seminario. Entrada reciente
en el blog de Wilfredo Sanguinetti
Wilfredo Sanguinetti facilita las presentaciones de las ponencias presentadas en el Seminario
Interdisciplinar “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española y sus
instrumentos”. El encuentro se celebró los días 16 y 17 de octubre de 2014 en la sede del
Consejo Económico y Social. El evento abordó, entre otros, los siguientes temas:
Empresas Multinacionales y transnacionalización del derecho del trabajo,
La aplicación transnacional de códigos de comportamiento ético del sector financiero y
asegurador,
Formación de redes sindicales en empresas multinacionales españolas,
Participación sindical en el control de redes mundiales de proveedores y contratistas,
La RSC desde la perspectiva económica,
CCOO, RSE y empresas globales.
Ponencias_Blog_Wilfredo
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Regular el Trabajo desde el Derecho al Trabajo Digno
(Iniciativa Parlamentaria de Izquierda Plural), por Antonio Baylos
Post de Antonio Baylos publicado en su blog, el 25 de octubre de 2014. El autor presenta y
reflexiona sobre una nueva proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario
Izquierda Plural ante el Congreso de los Diputados el 7 de octubre de 2014. La nueva
proposición, bajo el título “Promover el Derecho al Trabajo Digno”, incluye entre sus 50
propuestas, las siguientes líneas de actuación:
Reconocer efectivamente al trabajo como un derecho constitucionalmente
garantizado,
Garantizar el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el trabajo,
Revalorizar mecanismos contractuales formativos, no ligados a su bajo coste salarial,
Recuperar el equilibrio relativo en las relaciones laborales: regulación de la flexibilidad
negociada, garantias más firmes en la extinción del contrato, fortalecimiento de la
negociación colectiva,
El poder contractual del sindicato y la fuerza vinculante del convenio colectivo debe
constituir el centro de la regulación de las condiciones de trabajo y empleo
Baylos-Derecho_Trabajo-Digno
Texto-Proposición-Trabajo-Digno

ESTUDIS DE CARÀCTER JURÍDIC - SINDICAL
Real Decreto 625/2014 : Nueva normativa sobre las bajas médicas.
Comentario y esquema de Luisa Montes
Luisa Montes, Responsable de Asesoramiento y Salud Laboral de la Secretaría de Acción
Sindical y Política Sectorial, presenta un análisis crítico y un esquema de la nueva norma
estatal sobre las bajas laborales, aprobada mediante el Real Decreto 625/2014. Este Real
Decreto otorga mayor poder a los empresarios, torpedea la Sanidad Pública y fomenta un
mayor control de las mutuas sobre la gestión de actividades de la Seguridad Social.
Análisis RD_Bajas_Médicas
Guía_RD_Bajas_Médicas
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Avortament Legal, Segur i Gratuït: La retirada de l’Avantprojecte no acaba
amb la Lluita, per Àlba Garcia
Alba Garcia, Secretària de la Dona i Cohesió Social de Catalunya, elabora un comentari sindical
sobre la retirada del avantprojecte de llei del PP, que pretenia derogar la regulació de l’any
2010, en el context de la Lluita per garantir un avortament legal, segur i gratuït.
Comentari Avortament Legal
El dret de les dones a decidir, per Marisa Fernández Gálvez, membre de
Dones Juristes
Marisa Fernández Gálvez, advocada, membre de l’Associació Dones Juristes, elabora un
comentari sobre el dret de l’abortament en el context de la retirada del avantprojecte de la
Llei Gallardón. D’acord amb l’autora, el dret a l’avortament és central en la construcció
democràtica d’una societat i reflecteix cóm el dret regula el cos femení; construeix la dona i la
relació entre sexes. Tot i la retirada de l’avantprojecte de llei espanyol, clarament misogen, cal
mantenir l’alerta davant qualsevol altre retrocés en els drets de les dones. Dues qüestions
importants seran: el dret a decidir de les menors d’edat i el reconeixement de l’avortament
com a acte sanitari, que ha d’ésser inclòs a la cartera de serveis de la xarxa sanitària pública.
Article-Dret_Dones_Decidir
Llei aprovada pel Parlament de Catalunya per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Anàlisi de Raquel de Haro
Raquel de Haro, Responsable de l'Àmbit LGTB de CCOO Catalunya, analitza i comenta la Llei
contra l’homofòbia, recentment aprovada pel Parlament de Catalunya. És una norma pionera
i, segons CCOO, molt completa, que té com a objectius:
Garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals,
Facilitar la participació dels col·lectius en tots els àmbits de la vida social,
Evitar situacions de discriminació i violència.
La norma inclou una demanda histórica com és el dret de reparació. Aquest s’articula
mitjançant un règim d’infraccions i sancions per a casos d’assetjament, comportaments
agressius o expressions vexatòries contra el col·lectiu de persones LGTBI.
Comentari-Llei
Text de la Llei
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JURISPRUDÈNCIA
Càlcul d’Hores Sindicals per delegats/es d’empreses d’àmbit estatal.
Sentència del Tribunal Suprem de 18 de juliol de 2014, comentari de
Andrés Querol i del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO
Sentència dictada pel Tribunal Suprem el 18 de juliol de 2014, que dóna la raó a la part
sindical. El crèdit horari atorgat per l’article 10.3 de la LOLS s’estableix segons l’article 68 de
l’Estatut dels Treballadors. Tot i això, cal prendre com a referència el conjunt de treballadors
de l’empresa i no de cada centre de treball. La sentència canvia el criteri jurisprudencial
aplicat amb anterioritat. Us donem accés al text de la sentència, al comentari sindical elaborat
per Andrés Querol, Responsable d’Acció Electoral de CCOO de Catalunya, i al comentari del
Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO Espanya.
Sentència del Tribunal Suprem
Informe Sindical d’Andrés Querol
Comentari del Gabinete de Estudios
Controvertida Sentència del Jutjat Penal núm 6 de Palma en el cas de
Katiana Vicens
La sentència imposa una multa de 4000 euros per un delicte de coaccions i danys. Katiana
Vicens queda absolta del delicte contra els drets dels treballadors/es i no haurà d’entrar a
presó. Text de la sentència i notícia publicada al web de CCOO Espanya. El Sindicat valora
interposar recurs a l’esmentada sentència.
Sentència del Jutjat Penal 6
Notícia de sentència publicada per CCOO
Nul·litat d’Acomiadament Col·lectiu per Causes Productives
Organitzatives. Sentència del TSJ de Catalunya de 15 d’octubre de 2014

i

Sentència Guanyada pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya. El pronunciament
declara nul l’acomiadament de 15 treballadors/es d’una empresa. El comitè de l’empresa
argumenta que la causa real de l’ERO és la deslocalització de la producció i el seu trasllat a
Romania. D’acord amb la sentència, l’empresa no ha respectat la finalitat del periode de
consultes ni ha negociat de bona fe.
Sentència del TSJ Catalunya
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SELECCIÓ DE CONVENIS COL·LECTIUS (BOE)
Acciona Energía. Conveni Col·lectiu (2012-2017)
El conveni col·lectiu d’Acciona Energía inclou, entre altres:
Clàusules sobre la diversitat i la integració de treballadors/es amb discapacitat (Art. 38 i
39, pàgines 27 i 28 del conveni),
Mesures per reduir desplaçaments i viatges de treball en benefici de la conciliació de la
vida laboral i familiar (Art. 40, pàgina 28 del conveni),
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA. Conveni Col·lectiu
(2014-2015)
El conveni col·lectiu de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA inclou, entre altres:
Vigilància de la salut: inclusió de proves per a grups específics: revisió ginecològica,
anàlisis de PSA per a majors de 50 anys, riscos psicosocials, amiant (Art. 30.2, pàgines
25-26 del conveni),
Mesures relacionades amb el Medi Ambient (Art. 31, pàgina 26 del conveni),

ENLLAÇOS
Páginas Jurídicas : Actualidad Jurídica Laboral
Web elaborada Pel Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO. Inclou estudis doctrinals i
comentaris de jurisprudència. Podeu demanar informació sobre aquest recurs enviant un
correu electrònic a: gejur@gejur.ccoo.es
Perspectiva: El Tractat de Lliure Comerç i Inversions. Què és i afectacions
Nova publicació periòdica editada per la Federació de Serveis a la Ciutadania. Amb una
periodicitat trimestral, cada número té una caràcter monogràfic. El primer aborda el Tractat
Transatlàntic de Comerç i Inversions.
Revista Perspectiva Núm 1
©El Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical està editat per la Fundació Cipriano Garcia-CERES.
El Consell del Butlletí està format per: Alfons Labrador, Juan Manuel Tapia, Jesús Martínez,
David Monsergas i Antònia Garcia. Edició: David Monsergas.
Per donar-vos d’alta o de baixa del Butlletí, modificar dades o fer-nos arribar els vostres suggeriments,
envieu un correu electrònic a: biblioteca@ccoo.cat
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