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Publicació
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Butlletí:
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Resum

BOE

Instrumento de ratificación del Acuerdo de París, hecho
en París el 12 de diciembre de 2015
Text de la norma

02/02/2017

Orden FOM/64/2017, de 30 de enero, por la que se
modifican la Orden FOM/3591/2008, de 27 de
noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de ayudas para la formación en relación
con el transporte por carretera y la Orden
FOM/3218/2009, de 17 de noviembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de
ayudas a transportistas autónomos por carretera que
abandonen la actividad; y se regula la tramitación
electrónica de los procedimientos

Acord de París, fet a
París el 12 desembre
2015

bases reguladores de
la concessió
d'ajudes a
transportistes
autònoms per
carretera que
abandonin
l'activitat

Text de la norma

04/02/2017

Orden ESS/77/2017, de 3 de febrero, por la que se
establecen para el año 2017 las bases de cotización a la
Seguridad Social de los trabajadores del Régimen
Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y
tercero

bases de cotització a
la Seguretat Social
dels treballadors del
Règim Especial del
Mar

Text de la norma

04/02/2017

Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española

desindexació de
l'economia espanyola

Text de la norma
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04/02/2017

Norma

Resolución de 20 de enero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio
colectivo de empresas vinculadas Telefónica de España,
SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica
Soluciones de Informática y Comunicaciones, SAU

Resum

conveni col·lectiu

Text de la norma

06/02/2017

Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos
del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el
protocolo mediante el que se determinan pautas básicas
destinadas a asegurar y proteger el derecho a la
intimidad del paciente por los alumnos y residentes en
Ciencias de la Salud

pautes bàsiques
destinades a
assegurar i protegir
el dret a la intimitat
del pacient pels
alumnes i residents

Text de la norma

07/02/2017

Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2017,
de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de
consumidores en materia de cláusulas suelo

mesures urgents de
protecció de
consumidors en
matèria de clàusules
sòl

Text de la norma

07/02/2017

Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2016,
de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

impuls del Sistema
Nacional de Garantia
Juvenil

Text de la norma

07/02/2017

Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2016,
de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo
de financiación del coste del bono social y otras medidas
de protección al consumidor vulnerable de energía
eléctrica

Convalidació del
Reial decret llei
7/2016, de 23 de
desembre, pel qual es
regula les mesures
de protecció al consumidor

Text de la norma
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10/02/2017

Norma

Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se
aprueba el modelo 121 "Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o
por personas con discapacidad a cargo. Comunicación
de la cesión del derecho a la deducción por
contribuyentes no obligados a presentar declaración", y
el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa,
por personas con discapacidad a cargo o por
ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin
vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la
deducción por contribuyentes no obligados a presentar
declaración", se establece el lugar, forma y plazo para
su presentación y se modifica otra normativa tributaria

Resum

Impost sobre la
Renda de les
Persones Físiques

Text de la norma

10/02/2017

Reglamento Delegado (UE) 2017/207 de la Comisión,
de 3 de octubre de 2016, sobre el marco
común de seguimiento y evaluación conforme a lo
dispuesto en el Reglamento (UE)
n.o 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se establecen disposiciones
generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e
Integración y sobre el instrumento de apoyo
financiero a la cooperación policial, a la prevención y la
lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis

Fons d'Asil, Migració
i Integració i sobre
l'instrument de
suport financer a la
cooperació policial, a
la prevenció i la lluita
contra la delinqüència,
i a la gestió de crisi

Text de la norma

11/02/2017

Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional para el ejercicio 2017
Text de la norma

11/02/2017

Orden ESS/109/2017, de 10 de febrero, por la que se
modifica la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, por
la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en el área de integración de
los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de
protección internacional, apatridia y protección temporal

cotització a la
Seguretat Social,
atur, protecció per
cessament
d'activitat, Fons de
Garantia Salarial i
formació professional
bases reguladores
per a la concessió de
subvencions en l'àrea
d'integració dels
immigrants, sol·licitants
i beneficiaris de protecció
internacional

Text de la norma
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13/02/2017

Norma

Orden INT/110/2017, de 7 de febrero, por la que se
modifica la Orden INT/1390/2007, de 11 de mayo, por
la que se determina la indemnización a percibir por el
personal que participe o coopere en asistencia técnica
policial, operaciones de mantenimiento de la paz y
seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en
el extranjero

Resum

indemnització a
percebre pel personal
que participi o
cooperi en
assistència tècnica

Text de la norma

13/02/2017

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se corrigen errores en la
de 30 de diciembre de 2016, por la que se registra y
publica la revisión salarial del año 2017 del Convenio
colectivo de Distribuidora Internacional de
Alimentación, SA y Twins Alimentación, SA

conveni col·lectiu

Text de la norma

14/02/2017

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de
Transportes Bacoma, SA

conveni col·lectiu

Text de la norma

14/02/2017

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo marco de la
Unión General de Trabajadores 2015-2016

conveni col·lectiu

Text de la norma

14/02/2017

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Carlson Wagonlit España, SLU

conveni col·lectiu

Text de la norma

14/02/2017

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Unión Minera del Norte, SA

conveni col·lectiu

Text de la norma
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14/02/2017

Norma

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
laudo arbitral sobre interpretación del II Convenio
colectivo de los registradores de la propiedad y
mercantiles y su personal auxiliar

Resum

conveni col·lectiu

Text de la norma

14/02/2017

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
XXVII Convenio colectivo de Bimbo, SAU

conveni col·lectiu

Text de la norma

14/02/2017

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica la
modificación del III Convenio colectivo de Compañía
Independiente de Televisión, SL, DTS, Distribuidora de
Televisión Digital, SA y Telefónica Audiovisual Digital,
SLU

conveni col·lectiu

Text de la norma

14/02/2017

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica la
revisión salarial de los años 2014, 2015 y 2016 del
Convenio colectivo de industrias extractivas, industrias
del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio
exclusivista de los mismos materiales

conveni col·lectiu

Text de la norma

14/02/2017

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica la
revisión salarial de los años 2015, 2016 y 2017 del
Convenio colectivo de mayoristas e importadores de
productos químicos industriales y de droguería,
perfumería y anexos

conveni col·lectiu

Text de la norma

14/02/2017

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio
colectivo de Activa Mutua 2008

conveni col·lectiu

Text de la norma
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Orden HFP/114/2017, de 13 de febrero, por la que se
dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2017
Text de la norma

14/02/2017

Orden SSI/121/2017, de 8 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras de los Premios de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a
tesis doctorales sobre violencia contra la mujer
Text de la norma

14/02/2017

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l'Acord regulador
de les condicions de treball per als empleats públics de
l'Ajuntament de Cànoves i Samalús per als anys 20162019 (codi de conveni núm. 08100232142016)

Resum

normes per a
l'elaboració dels
pressupostos
generals de l'Estat
per a 2017

bases reguladores
dels Premis de la
Delegació del Govern
per a la Violència de
Gènere a tesis doctorals
Sobre violència
contra la dona
conveni col·lectiu

Text de la norma

15/02/2017

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica la
revisión salarial de los años 2015, 2016 y 2017 del
Convenio colectivo de la industria química

conveni col·lectiu

Text de la norma

Butlletí: BOPB
01/02/2017

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2017, de correcció
d'error material de l'Acord regulador de les condicions
de treball per als empleats públics de l'Ajuntament de
Canet de Mar per al període 28.07.2016-31.12.2017
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 1 de
desembre de 2016)

conveni col·lectiu

Text de la norma
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02/02/2017

Norma

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2017, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la
Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del
sector de transports mecànics de viatgers de la
província de Barcelona (codi de conveni núm.
08004305011994)

Resum

conveni col·lectiu

Text de la norma

03/02/2017

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l'empresa BSH Electrodomésticos
España, SA, Servicio BSH al Cliente Barcelona, per als
anys 2016-2018 (codi de conveni núm. 08012742012000)

conveni col·lectiu

Text de la norma

08/02/2017

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Societat Rectora de la
Borsa de Valors de Barcelona, SAU, per als anys 20152017 (codi de conveni núm. 08005732011994)

conveni col·lectiu

Text de la norma

13/02/2017

Aprovació definitiva del Pla pel dret a l'habitatge 20162025
Text de la norma

13/02/2017

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2016, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Corporació d'Empreses
i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA) (servei de
recollida domiciliària d'escombraries, neteja viària i reg
de Sant Boi de Llobregat) per a l'any 2016 (codi de
conveni núm. 08006111011993)

Pla pel dret a
l'habitatge 20162025

conveni col·lectiu

Text de la norma

13/02/2017

ANUNCI de resolució de 20 d'octubre de 2016, per la
qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Sal Costa, SA, per als
anys 2016 i 2017 (codi de conveni núm. 08005092011994)

conveni col·lectiu

Text de la norma
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15/02/2017

Norma

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2016 per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l'empresa Serveis Reunits, SA
(servei de neteja viària i recollida de residus del municipi
de la Llagosta) per als anys 2016-2019 (codi de
conveni núm. 08100151012013)

Resum

conveni col·lectiu

Text de la norma

Butlletí: BOPT
02/02/2017

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2017 per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l’empresa Silos de Tarragona, SA,
per als anys 2016 – 2017 (codi de conveni núm.
43002202012001)

conveni col·lectiu

Text de la norma

02/02/2017

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2017, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball del sector de comerç tèxtil, de la
província de Tarragona, per a l’any 2016 - 2017 (codi de
conveni núm. 43000115011994)

conveni col·lectiu

Text de la norma

09/02/2017

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2017 per la qual es
disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de l’empresa l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, SA dels centres de treball
de Tarragona i Reus, per als anys 2016-2019 (codi de
conveni núm. 43001111011993)

conveni col·lectiu

Text de la norma

14/02/2017

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2017, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de
pròrroga del Conveni col·lectiu de treball del sector
d’elaboració i venda de pastisseria, confi teria, brioixeria
i rebosteria de la província de Tarragona, per als anys
2016-2018 (codi de conveni núm. 43000215011994)

conveni col·lectiu

Text de la norma
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Resum

Butlletí: DOGC
02/02/2017

RESOLUCIÓ TSF/98/2017, de 17 de gener, per la qual
es disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de ports i dàrsenes esportives de Catalunya
(codi de conveni núm. 79100165012017)

conveni col·lectiu

Text de la norma

02/02/2017

ACORD GOV/6/2017, de 31 de gener, pel qual es
declara el 5 de febrer com a Dia Nacional de l'Exili i la
Deportació

Dia Nacional de
l'Exili i la Deportació

Text de la norma

02/02/2017

EDICTE de 20 de gener de 2017, pel qual se sotmet a
informació pública el projecte de Decret pel qual es
modifica el Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es
regulen les condicions, procediment d'habilitació i
organització per a l'exercici de la funció de comprovació
de les condicions de seguretat i salut a les empreses i
centres de treball per part de personal tècnic de la
Generalitat de Catalunya

condicions,
procediment
d'habilitació i
organització per a
l'exercici de la funció
de comprovació de les
condicions de seguretat

Text de la norma

03/02/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 6302013, interposat pel president del Govern en relació
amb diversos preceptes del Decret llei de Catalunya
4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria
d'horaris comercials i determinades activitats de
promoció (sentència)

Recurs
d'Inconstitucionalitat
-mesures en matèria
d'horaris comercials i
determinades

Text de la norma

06/02/2017

ORDRE SLT/357/2016, de 15 de desembre, per la qual
s'estableixen per a l'any 2016 els preus unitaris
corresponents a la contraprestació dels serveis duts a
terme pels centres sociosanitaris

preus unitaris
corresponents a la
contraprestació dels
serveis duts a terme
pels centres sociosanitaris

Text de la norma
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06/02/2017

Norma

RESOLUCIÓ EMC/122/2017, de 23 de gener, per la
qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord
de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de
certificats i títols acreditatius de la competència en
llengües estrangeres

Resum

reconeixement de
certificats i títols
acreditatius de la
competència en
llengües estrangeres

Text de la norma

06/02/2017

RESOLUCIÓ TSF/114/2017, de 18 de gener, de
cessament i nomenament de membre suplent del Consell
de Relacions Laborals
Text de la norma

07/02/2017

RESOLUCIÓ ENS/137/2017, de 2 de febrer, de
modificació de la Resolució ENS/24/2017, de 9 de
gener, de convocatòria de concurs públic per formar part
de la borsa de treball per prestar serveis com a personal
interí docent en centres educatius dependents del
Departament d'Ensenyament

cessament i
nomenament de
membre suplent del
Consell de Relacions
Laborals
concurs públic per
formar part de la
borsa de treball per
prestar serveis com a
personal interí

Text de la norma

08/02/2017

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC
núm. 6920, de 24.7.2015)

simplificació de
l'activitat
administrativa de
l'Administració de la
Generalitat i dels
governs locals de Catalunya

Text de la norma

09/02/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 14422015, interposat pel president de Govern en relació amb
diversos preceptes de la Llei del Parlament de
Catalunya 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i
de relacions amb la Unió Europea (sentència)

Recurs
d'Inconstitucionalitat
--en relació amb
diversos preceptes
de la Llei del Parlament
de Catalunya

Text de la norma

09/02/2017

DECRET 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el
Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017
Text de la norma

Programa anual
d'actuació
estadística per a
l'any 2017

10
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09/02/2017

Norma

Resum

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/341/2016, de
30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de
festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per
a l'any 2017 (DOGC núm. 7273, de 23.12.2016)

correcció d'errades-calendari de festes
locals de Catalunya

Text de la norma

09/02/2017

ACORD GOV/11/2017, de 7 de febrer, pel qual s'aprova
la creació de la Taula d'impuls a l'autoconsum
fotovoltaic a Catalunya
Text de la norma

13/02/2017

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució
TSF/1838/2016, de 22 de juny, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del cava
i dels vins escumosos de Catalunya per als anys 20152017 (codi de conveni núm. 79000755011994)

Taula d'impuls a
l'autoconsum
fotovoltaic a
Catalunya

conveni col·lectiu

Text de la norma

13/02/2017

EDICTE de 8 de febrer de 2017, pel qual se sotmet a
informació pública l'Avantprojecte de llei de modificació
del Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d'11 de
març

Avantprojecte de llei
de modificació del
Text refós de la Llei
de caixes d'estalvis
de Catalunya

Text de la norma

Butlletí:
02/02/2017

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
«Observaciones finales del Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas — Una nueva estrategia para las personas con
discapacidad en la Unión Europea» (Dictamen de
iniciativa)

Observacions finals
del Comitè sobre els
Drets de les
Persones amb
Discapacitat

Text de la norma
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02/02/2017

Norma

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
«El papel y la incidencia de las ITC y APP en la
ejecución del programa Horizonte 2020 para una
transformación industrial sostenible» (Dictamen de
iniciativa)

Resum

transformació
industrial sostenible

Text de la norma

02/02/2017

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
«La Agenda 2030 — Una Unión Europea
comprometida a apoyar el desarrollo sostenible a escala
mundial» (Dictamen de iniciativa)

Una Unió Europea
compromesa a donar
suport al
desenvolupament
sostenible a escala mundial

Text de la norma

02/02/2017

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones — Normas
europeas para el siglo XXI» [COM(2016) 358 final]

Normes europees per
al segle XXI

Text de la norma

02/02/2017

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre las medidas contra el bloqueo
geográfico y otras formas de discriminación por razón de
la nacionalidad o del lugar de residencia o de
establecimiento de los clientes en el mercado interior y
por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE» [COM (2016)

mesures contra el
bloqueig geogràfic i
altres formes de
discriminació per raó
de la nacionalitat o
del lloc de residència

Text de la norma

02/02/2017

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
la propuesta de Directiva del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al
acceso a la información por parte de las autoridades
tributarias contra el blanqueo de capitales [COM(2016)
452 final — 2016/0209 (CNS)]

accés a la informació
per part de les
autoritats tributàries
contra el blanqueig
de capitals

Text de la norma

12

SIC

Sistema
d'Informació
del CERES

Recull Legislatiu 02-2017

del 01/02/2017 al

15/02/2017
Data de
Publicació

02/02/2017

Norma

Resum

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
criteris i mecanismes
del Consejo por el que se establecen los criterios y
de determinació de
mecanismos de determinación del Estado miembro
l'Estat membre
responsable del examen de una solicitud de protección
responsable de
internacional presentada en uno de los Estados
l'examen d'una
miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida
sol·licitud de
(texto refundido)» [COM(2016) 270 final —
protecció internacional
2016/0133(COD)] sobre la «Propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el que se
deroga el Reglamento (UE) n.o 439/2010 [COM(2016)
271 final-016/0131(COD)] y sobre la «Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la
comparación de las impresiones dactilares para la
aplicación efectiva del [Reglamento (UE) n.o 604/2013,
por el que se establecen los criterios y mecanismos de
determinación del Estado miembro responsable del
examen de una solicitud de protección internacional
presentada en uno de los Estados miembros por un
nacional de un tercer país o un apátrida] y de la
identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida
en situación ilegal, y a las solicitudes de comparación con los
datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad
de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley
(refundición) [COM(2016) 272 final — 2016/0132(COD)]
Text de la norma

02/02/2017

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
el «Presupuesto de la UE y su concentración en
resultados reales: la clave para una sólida gestión
financiera» (Dictamen de iniciativa)

Pressupost de la UE i
la seva concentració
en resultats reals: la
clau per a una sòlida
gestió financera

Text de la norma

02/02/2017

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
«El mecanismo europeo de control del Estado de
Derecho y los derechos fundamentales» (Dictamen de
iniciativa)

El mecanisme
europeu de control de
l'Estat de Dret i els
drets fonamentals

Text de la norma

13

SIC

Sistema
d'Informació
del CERES

Recull Legislatiu 02-2017

del 01/02/2017 al

15/02/2017

Data de
Publicació

13/02/2017

Norma

Asunto T-713/14: Sentencia del Tribunal General de 13
de diciembre de 2016 — IPSO/BCE («BCE — Personal
del BCE — Trabajadores en régimen de trabajo temporal
— Limitación de la duración máxima de los servicios
prestados por un mismo trabajador cedido
temporalmente — Recurso de anulación — Acto
impugnable — Afectación directa e individual — Interés
en ejercitar la acción — Plazo para recurrir —
Admisibilidad — Inexistencia de información y consulta
a la organización sindical demandante — Responsabilidad
extracontractual»)

Resum

Treballadors en règim
de treball temporal-Inexistència
d'informació i
consulta a l'organització

Text de la norma

14

