Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical. Març 2014

El Butlletí d’Actualitat Jurídic 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 d’Interès
Sindical, Jurisprudència, Laudes Arbitrals, Jornades i Seminaris, Legislació Social, Convenis
Col·lectius i Enllaços.

ESTUDIS JURÍDICS
Reial Decret Llei 16/2013, de mesures per afavorir la contractació estable i
millorar l’ocupabilitat dels treballadors. Notes jurídiques
Power point en què s’exposen les modificacions afegides pel Reial Decret 16/2013 a les
principals normes laborals (Estatut dels Treballadors, llei de reforma laboral, etc.).
Per saber-ne més
La pérdida de objeto cierto del contrato respecto de la jornada de los
trabajadores a tiempo parcial : el nuevo régimen de horas
complementarias
Hilda Irene Arbonès, advocadessa del GTJ de CCOO, analitza diferents aspectes de la jornada
laboral en el contracte de treball a temps parcial, arran de les modificacions incorporades a l’ET
pel Reial Decret Llei 16/2013.
Comunicació presentada a les XXV Jornades Catalanes de Dret Social (febrer de 2014). 13
pàgines.
Per saber-ne més
Treinta y Cuatro Reformas Laborales : Menos ocupación, más desempleo,
más precariedad laboral
L’estudi, elaborat per la Fundación Primero de Mayo de CCOO, analitza la repercussió i els
efectes de les 34 reformes laborals que, des de l’any 2012, han incidit sobre el marc regulador
dels drets i obligacions derivats del contracte de treball, així com dels àmbits d’intervenció
col·lectius que configuren les institucions de la negociació col·lectiva i la intervenció sindical.
Informe publicat per la Fundación Primero de Mayo de CCOO España. 38 pàgines.
Per saber-ne més
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La protección Internacional de los derechos sociales y laborales : La Carta
Social Europea y el Comité Europeo de Derechos Sociales
Ponència de Luis Jimena Quesada, president del Comitè Europeu de Drets Socials del Consell
d’Europa i catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de València, en la jornada
organitzada per la Fundación 1º de Mayo el 12 de febrer de 2014.
Informe publicat per la Fundación Primero de Mayo de CCOO España. 17 pàgines.
Per saber-ne més
Incumplimientos por España de la Carta Social Europea. Conclusiones
XX-2 (2013) del Comité Europeo de Derechos Sociales
Estudi elaborat per Carmen Salcedo Beltrán, professora del Departament de Dret del Treball de
la Universitat de València. L’autora analitza les conclusions publicades pel Comitè Europeu de
Drets Socials a finals de gener de 2014, derivades del seu control als estats membres que han
ratificat la Carta Social Europea, entre ells, Espanya. Es posa èmfasi en els incompliments i en
l’anàlisi d’aquells que més repercussió han tingut als mitjans de comunicació.
Informe publicat per la Fundación Primero de Mayo de CCOO España. 33 pàgines.
Per saber-ne més

El derecho del trabajo : referentes constitucionales e internacionales
Estudi elaborat per Carlos L. Alfonso Mellado, catedràtic de la Universitat de València i membre
del Consejo Asesor de la Fundación 1º de Mayo. L’autor subratlla que les regressions en
matèria laboral estan provocant punts de fricció amb les normes constitucionals i amb les
obligacions assumides en les normes supranacionals.
Informe publicat per la Fundación Primero de Mayo de CCOO España. 68 pàgines.
Per saber-ne més
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El acuerdo en el período de consultas : Ponència de Miquel Falguera
L’autor elabora una anàlisi de la figura legislativa de l’acord en període de consultes en
processos de reestructuració empresarial. Es centra en dos aspectes: els dubtes “històrics” que
l’acord genera i que no han aclarit els darrers canvis legislatius, i l’impacte sobre la matèria que
han tingut les modificacions legislatives del darrer any i mig.
Ponència presentada a les XXVI Jornades d’Estudi sobre Negociació Col·lectiva organitzades per
la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos el novembre de 2013. 96 pàgines.
Per saber-ne més
La reforma laboral de 2012 y los procedimientos de despidos colectivos,
suspensión de contratos y reducción de jornada. Estudio de 122 sentencias
dictadas por las salas de lo social de los TSJ, de Eduardo Rojo Torrecilla
Eduardo Rojo recull en un document extens (269 pàgines) els comentaris de sentències que ha
anat publicant al seu bloc, ordenats segons la comunitat autònoma on s’han dictat les
sentències i per data des de la primera sentència dictada el 23 de maig de 2012 pel TSJ de
Catalunya, fins la sentència de 14 de febrer de 2014, del TSJ d’Astúries.
Per saber-ne més

ESTUDIS D’INTERÈS SINDICAL
Sindicato y juristas del trabajo entre dos siglos
Antonio Baylos, membre del Consell Assessor de la Fundación Primero de Mayo, exposa les
interrelacions que s’han desenvolupat entre el sindicat i els juristes del treball, especialment
significatives a partir de la Vaga General de 1988. Segons l’autor, aquest tipus de
consideracions poden ser un element interessant en la determinació històrica del sindicat.
Informe publicat per la Fundación Primero de Mayo de CCOO España. 22 pàgines.
Per saber-ne més
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La RSC en un escenario de crisis económica
Aureliano Martín y José Luis Navarro, de la Universitat de Granada, aborden la situació de la
Responsabilitat Social Corporativa en un escenari de crisi econòmica. En l’informe s’assenyala
que s’ha posat de manifest una creixent bretxa entre la valoració de la RSC por part de
consumidors, empleats i inversors i el baix grau d’acompliment constatat per part de les
empreses i organitzacions.
Informe publicat per la Fundación Primero de Mayo de CCOO España. 41 pàgines.
Per saber-ne més

La desigualdad de Género en las Crisis Económicas
Lina Gálvez Muñoz (catedràtica d’història i institucions econòmiques, Universidad Pablo
Olávide de Sevilla) i Paula Rodríguez Modroño (doctora en economia, Universidad de Sevilla)
elaboren una anàlisi històrica de les crisis econòmiques dels darrers cent anys des de la
perspectiva de l’economia feminista. Les autores exposen tres pautes històriques que poden
millorar la comprensió de la crisi actual i una sortida d’aquesta en condicions de major igualtat.
Informe publicat al web de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (adscrit a la UAB).
23 pàgines.
Per saber-ne més

JURISPRUDÈNCIA
Sentència del Tribunal Suprem sobre prestació d’atur i salaris de
tramitació
Es dóna la raó a treballador al qual se li demanava el retorn de la prestació d’atur per coincidir
aquesta amb salaris de tramitació. No s’ha de retornar atès que no va haver cobrament
simultani en el temps de la prestació i dels salaris de tramitació.
Sentència de 4 de desembre de 2013 publicada al web del Consejo General del Poder Judicial.
Per saber-ne més
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Sentència del Tribunal Suprem que dóna la raó a CCOO Fiteqa sobre
vulneració del dret a la llibertat sindical
Es produeix el trasllat de dos membres del comitè d’empresa d’un centre de treball a un altre.
Simultàniament, es produeix el trasllat de part de la plantilla. Els dos membres del comitè no
perden la seva condició de representants dels treballadors/es.
Sentència de 5 de desembre de 2013 publicada al web del Consejo General del Poder Judicial.
Per saber-ne més

Sentència de l’Audiència Nacional sobre vigència d’ultraactivitat del
conveni col·lectiu d’ETT
És dóna la raó als sindicats, al avalar el criteri sindical segons el qual el conveni col·lectiu inclou
una clàusula que estableix la vigència del conveni fins que no s’arribi a un acord exprés que el
substitueixi.
Sentència de 31 de gener de 2014 publicada al web del Consejo General del Poder Judicial.
Per saber-ne més
Comentari de les darreres sentències sobre ultraactivitat elaborat per Eduardo Rojo i publicat
al seu Bloc.
Per saber-ne més
Sentència del TSJ de Catalunya guanyada per CCOO sobre competència dels
tribunals espanyols davant empreses internacionals
S’admet la competència dels tribunals espanyols en un cas d’IT de treballadora a qui no se li
concedí la prestació per tenir un contracte subscrit a un altra país europeu. Es considera el fet
que l’empresa té un centre d’operacions a Girona, en el qual la treballadora desenvolupa les
seves tasques.
Sentència de 14 de gener de 2014 publicada al web del Consejo General del Poder Judicial.
Per saber-ne més
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El Jutjat Social 21 dóna la raó a CCOO en un cas de malaltia professional a
Alstom per exposició a l'amiant
La sentència confirma el recàrrec d’un 50% de les prestacions derivades de malaltia
professional. La patologia està causada únicament per aspiració de partícules d’asbest en
suspensió i té una latència elevada. S’ha acreditat que el factor causant fou l’activitat
professional prolongada en l’empresa demandada, sotmesa a un ambient amb fibres d’asbest
en suspensió i sense l’existència de mesures de seguretat conegudes durant molts anys ni
revisions o controls mèdics. Hi ha la necessària relació de causalitat entre les condicions de
treball i la malaltia.
Per saber-ne més

JORNADES I SEMINARIS
Jornades Catalanes de Dret Social 2014
Jornades sobre la vulnerabilitat dels drets laborals i de protecció social dels treballadors,
celebrades els 20 i 21 de febrer de 2014. Estan disponibles les ponències i les comunicacions.
Organitzades per l’Associació Catalana de Iuslaboralistes.
Per saber-ne més (ponències)
Per saber-ne més (comunicacions)

SELECCIÓ DE LEGISLACIÓ SOCIAL
Real Decreto 3/2014, de 10 de enero, por el que se establecen las normas especiales para la
concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
Publicada al BOE del 29 de gener de 2014.
Per saber-ne més
Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, 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, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
Publicada al BOE de l’1 de febrer de 2014.
Per saber-ne més
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RESOLUCIÓ EMO/263/2014, de 10 de febrer, per la qual es determinen les activitats
preventives que han de desenvolupar les mútues d'accidents de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2014.
Publicada al DOGC del 14 de febrer de 2014.
Per saber-ne més

SELECCIÓ DE CONVENIS COL·LECTIUS
Sector Cementero (2013-2015). 2º Acuerdo para el uso sostenible de los
recursos, protección del medio ambiente, salud de las personas y
competitividad
Acord firmat per CCOO-FECOMA, MCA-UGT i l’Agrupació de Fabricants de Ciment d’Espanya.
Fomenta la gestió sostenible dels recursos. Millora el compromís mediambiental del sector
alhora que preserva la seguretat laboral dels treballadors/es i potencia la seva participació
mitjançant els delegats/des de medi ambient.
L’acord s’ha publicat al BOE del 24 de febrer de 2014.
Per saber-ne més
Plan de Igualdad y Protocolo de Actuación Contra el Acoso Sexual, Acoso
por Razón de Sexo y Acoso Moral de Telefónica Servicios Audiovisuales
SAU
La importància atribuïda per les parts negociadores al desenvolupament d’un pla d’igualtat i a
l’eradicació de les formes diverses d’assetjament laboral es fa palesa en el fet que s’hagin
tractat aquestes matèries en un acord específic, diferenciat del conveni col·lectiu, que apareix
al Boletín Oficial del mateix dia.
El Pla i Protocol s’ha publicat al BOE del 24 de febrer de 2014.
Per saber-ne més
Altres plans d’igualtat publicats darrerament:
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Decathlon España (BOE, 22 de gener 2014)
Renfe Operadora (BOE, 10 de febrer 2014)
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ENLLAÇOS
Comentari sobre el Reial Decret Llei de mesures urgents per al foment de
l’ocupació i la contractació indefinida
Eduardo Rojo Torrecilla ha elaborat dues noves entrades al seu Bloc amb les quals comenta el
Reial decret llei 3/2014, que s’ha publicat al BOE de l’1 de març de 2014.
Per saber-ne més (primera part)
Per saber-ne més (segona part)
Comentari sobre la ultraactivitat de convenis col·lectius
El debate sobre la ultraactividad sigue muy vivo, con nueva sentencia a favor de su
mantenimiento. Nota a la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao de 24 de enero.
El comentari està elaborat i publicat per Eduardo Rojo al seu Bloc.
Per saber-ne més
¿Es constitucional el Decreto-Ley de la Reforma Laboral?
Article publicat per Antonio Baylos al Diari Nueva Tribuna en la seva edició de 26 de febrer de
2014, en què comenta el recent auto del Tribunal Constitucional sobre l´ús de la forma del
decret llei per dur a terme la reforma laboral.
Per saber-ne més
Pàginas 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
©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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