Butlletí Electrònic de la Biblioteca CERES
Gener 2017
Localització i Horari de la Biblioteca:
Via Laietana 16, 6à. planta
De les 11 a les 13 hores del matí,
de dilluns a divendres.
Possibilitat de concertar altres hores de visita

Contacte i Consultes:
biblioteca@ccoo.cat
Tel. 93 481 28 41
Podeu seguir totes les activitats de la Fundació Cipriano Garcia i del CERES a:
Twitter:

@FundCipriGarcia

Facebook :

https://www.facebook.com/fundacio.ciprianogarcia

Web:

www.ccoo.cat/ceres
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Publicacions / Documents de CCOO Catalunya-CERES
Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical del CERES (Núm. 30, Desembre de 2016)
Elaboració: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya
Butlletí d’Actualitat Jurídica
Si voleu fer difusió o compartir aquest Document a les xarxes socials, ho podeu fer des de l’enllaç
següent:
Butlletí d’Actualitat Jurídica al Facebook de la Fundació Cipriano García

Situació Laboral de la Població Estrangera a Catalunya. Informe 2016
Autor: Daniel Garrell Ballester
Edició: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya
Situació Laboral de la Població Estrangera a Catalunya 2016
Exemplars disponibles a la Biblioteca del CERES (biblioteca@ccoo.cat)
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Administració Pública / Funció Pública
CHAMORRO GONZÁLEZ, JESÚS MARÍA. “La nueva regulación del procedimiento administrativo y su proyección sobre el
empleo público”. Actualidad Administrativa, Núm. 12 (2016).

DAVARA RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL. “El Delegado de Protección de Datos en los ficheros y/o tratamientos de la
Administración en consonancia con el Reglamento Europeo de Protección de Datos”. Actualidad Administrativa, Núm. 1
(2017).

MARCO PEÑAS, ESTER. “Necesidad de incrementar la inversión pública y la aplicación de la regla de gasto”. Revista
Catalana de Dret Públic (Revista Editada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya), Núm. 53 (Desembre de 2016), p.
116-134.

Text de l’Article

Corresponsabilitat Familiar / Treballadores / Gènere
Informe sobre la participación laboral de las mujeres en España
Autoria i Edició: Consejo Económico y Social. España (2016).
Texto del Informe (145 páginas)

CASTAÑO, CECILIA. “La brecha de género en la 4ª revolución industrial”. Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, Núm. 27
(Diciembre de 2016), p. 97-105.

Peticions i condicions de consulta de documents: biblioteca@ccoo.cat
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USHAKOVA, TATSIANA. “De la conciliación a la desconexión tecnológica. Apuntes para el debate”. Revista Española de
Derecho del Trabajo, Núm. 192 (2016), p. 117-138.

Dret / Dret del Treball / Dret de la Seguretat Social
FALGUERA BARÓ, MIQUEL. “Nuevas tecnologías y trabajo (II): perspectiva constitucional”. Trabajo y Derecho, Nueva
Revista de Actualidad y Relaciones Laborales, Núm. 21 (2016).

GARCÍA GONZÁLEZ, GUILLERMO. “La hipersensibilidad electromagnética como causa de incapacidad permanente: algunas
reflexiones críticas”. Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 192 (2016), p. 139-163.

LOUSADA AROCHENA, JOSÉ FERNANDO. “Registro y control de la jornada de trabajo”. Revista Española de Derecho del
Trabajo, Núm. 192 (2016), p. 243-260.

POQUET CATALÀ, RAQUEL. “Zona gris entre la relación de becario y la relación laboral común y protección social actual”.
Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 192 (2016), p. 47-76.

SEMPERE NAVARRO, ANTONIO V. “Texto y contexto de la STJUE sobre temporalidad injustificada en sector sanitario
(público)”. Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 192 (2016), p. 17-43.

SOLDEVILA FRAGOSO, SANTIAGO. “La cuestión prejudicial. Preguntas y respuestas”. Actualidad Administrativa, Núm. 1
(2017).
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Negociació Col·lectiva / Convenis Col·lectius
Llistat Mensual de Convenis Col·lectius (Desembre de 2016)
Edició: CCOO de Catalunya. CERES
Llistat-Convenis-Desembre
Inclou també un llistat d’articles de revistes sobre Negociació Col·lectiva disponibles a la Biblioteca,
documentació inclosa al Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical del CERES i altres publicacions accessibles
des d’Internet. També inclou els accessos a tots els Llistats de Convenis anteriors elaborats pel CERES des
de l’any 2013.
Llistat de Convenis de Desembre 2016 al Facebook de la Fundació Cipriano García

Indústria 4.0 / Economia Digital i Treball
EVANS, JOHN; BYHOVSKAYA, ANNA. “La gestión de la economía digital, hacia un cambio tecnológico abierto, equitativo e
inclusivo: una perspectiva sindical”. Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, Núm. 27 (Diciembre de 2016), p. 107-117.

Peticions i condicions de consulta de documents: biblioteca@ccoo.cat
JIMÉNEZ, JAVIER. “La digitalización de los servicios a la ciudadanía”. Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, Núm. 27 (Diciembre
de 2016), p. 275-282.

Text de l’Article
MAJÓ, JOAN. “El nuevo paradigma de la economía digital. Transformaciones, retos e incertidumbres de la nueva
revolución industrial”. Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, Núm. 27 (Diciembre de 2016), p. 23-38.

Peticions i condicions de consulta de documents: biblioteca@ccoo.cat
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STEFANO, VALERIO DE. “La "gig economy" y los cambios en el empleo y la protección social”. Gaceta Sindical. Reflexión y
Debate, Núm. 27 (Diciembre de 2016), p. 149-171.

Peticions i condicions de consulta de documents: biblioteca@ccoo.cat

Pobresa / Exclusió Social (Eradicació)
Anàlisi i eines per fer front a la pobresa i la desigualtat. Número Monogràfic de la Revista Nota d’Economia
[Revista del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya]
Coordinadors de la publicació: Bertran, Ermengol; Monreal, Anna.
Edició: Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Direcció General d’Anàlisi Econòmica
Text de la Publicació (288 pàgines)
Web des d’on accedir al sumari de la publicació i a la Descàrrega de Cada Una de les Parts que la Componen

CARRIZOSA PRIETO, ESTHER. “Hacia la articulación de una renda básica ciudadana en el ordenamiento jurídico español”.
Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 192 (2016), p. 202-243.

TEJERO, AROA. “Permanencia en la pobreza laboral: la influencia de la pobreza pasada en la presente”. Revista Española
de Investigaciones Sociológicas, Núm. 157 (Enero-Marzo de 2017) [Revista del Centro de Investigaciones Sociológicas], p. 141162.

Text de l’Article
(les primeres 21 pàgines del document són la versió castellana de l’article. Les pàgines 23 a 42 corresponen a la versió en anglès)
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Nous Números Disponibles de Revistes Especialitzades
Papers. Revista de Sociologia, Vol. 102, núm. 1 (Gener-Març de 2017)
Papers. Revista de Sociologia és una publicació electrònica elaborada pel Departament de Sociologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Publica “articles d’investigació empírica i de treball teòric de sociologia i
altres disciplines properes: antropologia, ciència política, economia, psicologia social”.
Actualment, la revista s’edita amb una periodicitat trimestral. El web de la revista permet accedir a tots els articles
de Papers publicats a text complet i en format pdf des de l’any 1973 fins el darrer número disponible (Vol. 102,
núm. 1).
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 53 (Desembre de 2016)
Revista Catalana de Dret Públic és una publicació electrònica de l’Escola d’Administració
Pública (EAPC) de Catalunya sobre dret públic.
Actualment, la revista s’edita amb una periodicitat semestral. El web de l’EAPC permet accedir al
text complet (format pdf) de tots els articles publicats a la RCDP (des de l’any 1985 fins el darrer
número publicat: núm. 53, 2016).
Cauces. Revista Cuadernos del Consejo Económico y Social, nº33 (2016)
Cauces és la publicació electrònica elaborada pel Consejo Económico y Social de España. La revista s’estructura en els apartats
següents: panorama económico; mercado de trabajo y relaciones laborales; calidad de vida y desarrollo social; actualidad
socioeconómica y laboral; documentos CES.
Actualment, la revista s’edita amb una periodicitat quadrimestral. El web del CES proporciona accés a tots els articles a text
complet (format pdf) publicats a Cauces (des del seu primer número –de 2007- fins l’actual, publicat l’any 2016).

-8-

