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Publicacions / Documents de CCOO
Encuentros sobre Digitalización e Industria 4.0. Principales Conclusiones y Ponencias
(2016-2017)
Edita: CCOO Industria
Principales Conclusiones (60 páginas)
Ponencias (371 páginas)
Nota de Prensa sobre los Encuentros publicada en la Web de la Fundación 1º de Mayo

Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical del CERES (Núm. 33, Març de 2017)
Elaboració: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (Secretaria de Treball, Economia i Estudis de CCOO de
Catalunya)
Butlletí d’Actualitat Jurídica de Març de 2017
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
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Butlletí d’Estadístiques Sociolaborals del CERES (Núm. 32, Any 2016)
Elaboració: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (Secretaria de Treball, Economia i Estudis de CCOO de
Catalunya)
Butlletí d’Estadístiques Sociolaborals
El Butlletí és un recull estadístic de periodicitat semestral que reuneix tot un seguit de dades de caire
econòmic, social i laboral, actualitzades (fins el 4t trimestre de 2016) i comentades. El document
s’estructura en els apartats següents: introducció; indicadors econòmics; condicions de treball i relacions
laborals; indicadors de cohesió social; recerca i desenvolupament; terminologia i fonts documentals).
Accés als Butlletins d’Estadístiques Anteriors (2001-2016)

Dret del Treball / Dret de la Seguretat Social
Principios Esenciales del Derecho del Trabajo
Coordinadors: Saura Súcar, Mercè; Salinas Molina, Fernando.
Edició i Any de Publicació: Huygens Editorial, 2017. 457 pàgines.
Aquest llibre conté les ponències i comunicacions presentades en les XXVII Jornades Catalanes de Dret Social celebrades el mes de
març de 2016.
Llibre disponible en format paper a la biblioteca del CERES (biblioteca@ccoo.cat)
BASTERRA HERNÁNDEZ, MIGUEL. “Los permisos retribuidos del art. 37.3 del ET: Un análisis aplicativo”. Revista Española de
Derecho del Trabajo, Núm. 195 (2017), p. 33-62.
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FLOR FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA DE LA. “Reflexiones en torno a la pensión de jubilación desde una óptica de género: el
nuevo complemento por maternidad”. Revista de Derecho Social, Núm. 76 (2016), p. 107-132.

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, IGNACIO; MERCADER UGUINA, JESÚS R. “El control biométrico de los trabajadores”. Revista de
Información Laboral, Núm. 3 (2017).

MENÉNDEZ SEBASTIÁN, PAZ. “Coherente aplicación vertical de la doctrina de «Diego Porras» a la extinción de los
indefinidos no fijos de la administración”. Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 195 (2017), p. 225-232.

RIBES MORENO, MARÍA ISABEL. “¿Enfermedad o discapacidad? Viejos problemas, nuevas soluciones ante el despido. SJS
núm. 26 de Barcelona, de 23 de mayo de 2016”. Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 196 (2017).

RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO, ROSA. “La protección jurídico-laboral del trabajador enfermo en España”. Revista
Española de Derecho del Trabajo, Núm. 196 (2017).

VICENTE PACHÉS, FERNANDO. “El ciberacoso: un fenómeno de violencia emergente en el ámbito de las relaciones de
trabajo”. Revista de Información Laboral, Núm. 2 (2017).

VILLALBA SÁNCHEZ, ALICIA. “Los derechos de los trabajadores con personas de edad avanzada a su cargo”. Revista
Española de Derecho del Trabajo, Núm. 195 (2017), p. 95-137.
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Dret Sindical / Negociació Col·lectiva / Sindicalisme
La Negociación Colectiva Europea de Sector
Autor: García-Muñoz Alhambra, Manuel Antonio
Edició i Any de Publicació: Editorial Bomarzo, 2017. 273 pàgines.
Llibre disponible en format paper a la biblioteca del CERES (biblioteca@ccoo.cat)
El llibre s’estructura en els capítols següents: Breve introducción; la negociación colectiva europea de sector
y su estudio; la construcción histórica del diálogo social y la negociación colectiva en la Unión Europea; el
marco legal de la negociación colectiva europea; los resultados de la negociación colectiva europea de
sector; el papel de la negociación colectiva de sector en la Unión Europea, ¿Qué nuevo comienzo?
Pàgina sobre el Llibre al web de l’Editorial Bomarzo

Llistat Mensual de Convenis Col·lectius (Març de 2017)
Edició: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (Secretari de Treball, Economia i Estudis de CCOO de
Catalunya)
Llistat-Convenis-Març
El Llistat Mensual de Convenis inclou també documentació monogràfica, un llistat d’articles de revistes sobre
negociació col·lectiva disponibles a la Biblioteca i documentació inclosa al Butlletí d’Actualitat Jurídica i
Sindical del CERES. També els accessos a tots els Llistats de Convenis anteriors (des de l’any 2013).
Per fer difusió o compartir aquest Document a les xarxes socials.
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MUÑOZ RUIZ, ANA BELÉN. “Sector digital, plataformas profesionales y convenio colectivo aplicable”. Revista de Información
Laboral, Núm. 2 (2017).

NIETO ROJAS, PATRICIA. “Libertad religiosa y negociación colectiva. Su especial incidencia en la fijación de los
descansos laborales”. Revista de Información Laboral, Núm. 4 (2017).

SEMPERE NAVARRO, ANTONIO V. “Sobre la designación de delegados sindicales”. Revista Aranzadi Doctrinal, Núm. 3 (2017).

Pobresa
Anàlisi i Eines per fer Front a la Pobresa i la Desigualtat. Monogràfic de la Revista Nota d’Economia (Núm. 103)
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
Presentació de la Publicació

Informe: Políticas Públicas Para Combatir La Pobreza En España
Elabora y Edita: Consejo Económico y Social (España). Año 2017.
Informe (197 páginas)
Nota de Prensa del CES sobre el Informe [és la segona nota de prensa que trobareu a la página web del CES]
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TEJERO, AROA. “Permanencia en la pobreza laboral”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Núm. 157 (Enero-Marzo
de 2017) [Revista del Centro de Investigaciones Sociológicas], p. 141-162.

Text de l’Article (les primeres 21 pàg. del document són la versió castellana. Les pàg. 23- 42 corresponen a la versió en anglès)

Treball i Crisi/ Relacions de Treball i Economia Digital
MARTINS BARROSO, MARGARIDA. “Crisis y trabajo. Un análisis de las políticas laborales de emergencia en Portugal,
España y Grecia”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas [Revista del Centro de Investigaciones Sociológicas], Núm.
158 (Abril/Junio de 2017), p. 3-22.

Text de l’Article (les primeres 20 pàg. del document són la versió castellana de l’article. Les pàg. 21- 39 corresponen a la versió en anglès)
TRILLO PÁRRAGA, FRANCISCO. “Economía digitalizada y relaciones de trabajo”. Revista de Derecho Social, Núm. 76 (2016), p.
59-83.

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

Nous Números de Revistes Especialitzades
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) (nº 158, Abril-Junio de 2017)
S’ha publicat el segon número per l’any 2017 de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas
(REIS), elaborada i editada pel Centro de Investigaciones Sociológicas. Tots els seus articles estan
disponibles a text complet.
La Revista Española de Investigaciones Sociológicas és una publicació de periodicitat trimestral que difon
estudis de naturalesa acadèmica sobre un ampli ventall de matèries (entre d’altres, de demografia,
antropologia, institucions polítiques, opinió pública, estructura i canvi social, teoria política, teoria sociològica,
psicologia social, metodologia). El web del Centro de Investigaciones Sociológicas dona accés a tots els
articles de la publicació a text complet des del primer número, publicat l’any 1978.
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