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Publicacions de CCOO
Butlletí d’actualitat jurídica i sindical del CERES i del Gabinet Jurídic de CCOO de
Catalunya (Núm. 47, Setembre de 2018)
Elaboració: CCOO de Catalunya.
Aquest Butlletí inclou comentaris de sentències judicials sobre adequació de local
sindical, no-obligació de preavisar l’exercici del dret de vaga, els “raiders” de Glovo, etc.
També inclou articles i documentació sobre l’AIC, la incapacitat temporal (règim
general), l’increment de les pensions de viduïtat, el pla d’igualtat d’Edreams, noves eines
de responsabilitat social, etc.
El Butlletí a Facebook

Rodalies de Catalunya: un tren per a la classe treballadora. Informe, anàlisi
i propostes de CCOO
Elaboració i Edició: CCOO de Catalunya. Serveis a la Ciutadania. Ferroviari
“És aquest un detallat informe sobre els trens de Rodalies a Catalunya amb dades sobre
l’evolució de les inversions, l’evolució del personal del sector, la situació del
manteniment dels trens i de les infraestructures, l’evolució de les incidències i les
propostes del Sindicat per la millora del servei de rodalies.”
Nota de premsa, resum de l’Informe, infografia i vídeo de presentació

-3-

Estudio sobre retribuciones en el sector financiero español. Edición de
septiembre de 2018
Elaboració i Edició: CCOO Servicios
“Aquest estudi analitza les dades de 12 entitats i posa de manifest que Espanya és el
país amb major creixement d’executius millor pagats: 20% més que a l’any 2015. A
més a més, l’informe destaca que la bretxa salarial de gènere és del 23,31% mentre
que els informes públics de la majoria d’empreses indiquen que no existeix aquesta
bretxa.”
Nota de premsa, resum de l’Estudi i vídeo de presentació

Análisis de los presupuestos sanitarios de las CCAA 2018 ¿Y la financiación
para cuándo?
Elaboració i Edició: CS de CCOO. Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios
Aquest informe analitza qüestions com el finançament, despeses i inversions,
concerts, ocupació, llistes d’espera, etc i posa en evidència la desigualtat entre
comunitats autònomes en les llistes d’espera i la despesa en salut.
Nota de premsa i vídeo de presentació
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Primer informe sindical sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Del
discurso a la acción en CCOO
Edició: CCOO. Fundación 1º de Mayo (2018)
El Grup de Treball Confederal sobre l’Agenda 2030 junt a la Fundación Primero de Mayo
han elaborat aquest informe, que mostra l’apropiació per part de CCOO de l’Agenda
2030 a la seva acció quotidiana. El valor afegit d’aquest document és incloure totes les
propostes i accions que desenvolupa la Confederació Sindical en una sèrie d’objectius i
metes de l’esmentada Agenda, i destacar dades que mostren la situació espanyola en
aquests àmbits.
Nota de premsa

Administració Pública / Funció Pública
ALFONSO MELLADO, Carlos L. “Contratos del sector público: sucesión de contratistas y reversión a la gestión pública”.
Revista de Derecho Social, n.º 82 (Abril-Junio de 2018), p. 13-36.

Dret del Treball / Seguretat Social
CANALDA CRIADO, Sergio. “Precarización de la contratación atípica y pobreza laboral”. Revista de Información Laboral, n.º
8 (2018).
COSTA REYES, Antonio. “La precarización del contrato de trabajo como medida de favorecimiento del emprendimiento:
el caso del contrato de apoyo a emprendedores y del contrato a tiempo parcial”. Revista de Derecho Social, n.º 82
(Abril-Junio de 2018), p. 185-209.
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PEREZ REY, Joaquín. “Los derechos retributivos de los profesores interinos durante los periodos no lectivos de verano.
Comentario a la STS (C-A) 11 de junio de 2018 (rec. 3765/2015)”. Revista de Derecho Social, n.º 82 (Abril-Junio de 2018),
p. 143-155.
POQUET CATALÁ, Raquel. “Inexistencia de evaluación de riesgos específica de los puestos de trabajo de las trabajadoras
en período de lactancia y discriminación por razón de sexo”. Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 6, n.º 3
(Julio-Septiembre de 2018), p. 171-195. [Revista de acceso libre, abierto y gratuito, promovida por ADAPT University Press en
colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM]

Dret Sindical/ Negociació Col·lectiva / Sindicalisme
Llista Mensual de Convenis i Bibliografia de Negociació Col·lectiva (Setembre
2018)
Edició: CCOO de Catalunya.
La Llista Mensual de Convenis inclou també un repertori actualitzat d’articles de revistes sobre
negociació col·lectiva disponibles i documentació inclosa al Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical.
També els accessos a les Llistes de convenis anteriors (publicades des de l’any 2014).
Llista de Convenis a Facebook
CASAS BAHAMONDE, María Emilia; GARCÍA QUIÑONES, Juan Carlos. “La negociación colectiva en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público”. Derecho de las Relaciones Laborales, n.º 8 (Agosto-septiembre 2018).
DOMÍNGUEZ MORALES, Ana. “Igualdad de trato y prohibición de discriminación. ¿Exigencia o compromiso para la
negociación colectiva?”. Revista de Información Laboral, n.º 10 (Octubre 2018).
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, Ignacio; MERCADER UGUINA, Jesús R. “Los restos de un naufragio: la devaluación de la
prioridad aplicativa del convenio de empresa y la prevalencia del marco sectorial”. Revista de Información Laboral, n.º 9
(2018).
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NIETO ROJAS, Patricia. “Crédito horario y garantía de indemnidad de los representantes legales. A propósito de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2018”. Revista de Información Laboral, n.º 8 (2018).

Protecció de Dades / Tractament de Dades
DAVARA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. “Acerca de la denominada protección de datos”. Actualidad Administrativa, n.º 10 (2018).
DÍAZ MARTÍN, Carlos. “El Reglamento General de Protección de Datos, su implementación y la transición para el
responsable público”. Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, n.º 47 (2018).
MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, Jesús A. “Consideraciones y perspectivas del delegado de protección de datos”.
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, n.º 47 (2018).
ROJO TORRECILLA, Eduardo. “Los derechos digitales de las personas trabajadoras. Examen del título X del proyecto de
ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y un breve apunte previo sobre
sobre nuevas aportaciones doctrinales”. [Entrada del seu blog, 15 d’octubre de 2018]

Treball
Llibre blanc del futur del(s) treball(s). Reflexions per a una nova política econòmica local [LLIBRE]
Autoria: BERBEL, Sara; RAMOS, Paco; MARQUÈS, Pep (Coord.)
Edició: Barcelona Activa, Any 2018, 227 pàgines.
Llibre disponible en format paper a la biblioteca del CERES. També hi ha una versió electrònica al web de Barcelona Activa.
“És del tot necessari fer una reflexió raonada sobre com està evolucionant el treball, i sobre com evolucionarà el treball en el
futur. Fer un recorregut des de fenòmens d’abast global fins a la seva traducció al món local. L’exercici d’aquest document
suposa aixecar la mirada i agafar perspectiva sobre les transformacions que ens envolten. Té sentit que el món local ho faci per
poder prendre una posició davant les noves tendències”.
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Revistes Especialitzades
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 6, núm. 3 (Julio-septiembre de 2018)
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo ha publicat el seu tercer número de 2018. És aquesta
una revista d’accés lliure i periodicitat trimestral promoguda per ADAPT University Press en
col·laboració amb l’Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Aquest número aborda, entre moltes altres qüestions: la discriminació múltiple al treball; reversió a
la gestió directa d’un servei públic i les seves implicacions laborals; “treballadors transparents”, la
facultat fiscalitzadora de l’empresari versus drets fonamentals dels treballadors; estratègies
d’inclusió social dels joves no qualificats en el marc del sistema de garantía juvenil; etc.

Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) (nº 164, Octubre-Diciembre de 2018)
S’ha publicat nou número de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas elaborada i
editada pel Centro de Investigaciones Sociológicas.
Tots els seus articles estan disponibles a text complet. Entre d’altres matèries, la publicació aborda
“la generació 1.5 d’immigrants a Espanya ¿La crisi de l’ocupació els ha afectat igual que a la
primera generació?”; “aprenent a treballar: trajectòries i discursos”; “mitjans (de comunicació),
identitat nacional i exposició selectiva”, etc.
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