Butlletí Electrònic de la Biblioteca CERES
Maig 2015
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
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Publicacions i Documents de CCOO /
Fundació Cipriano Garcia / CERES
Sessions de Speakers’ Corner, celebrades al Museu d’Història de Catalunya, dins
l’Exposició: “CCOO: 50 anys d'història de Catalunya (1964-2014)”:
(per visualitzar correctament aquests vídeos els has d’obrir des dels navegadors MOZILLA o
INTERNET EXPLORER). T'expliquem com pots fer-ho en aquest breu tutorial
En cas de dubte, pregunteu a: biblioteca@ccoo.cat
13. Marc Andreu i Acebal [Presentació de Llibre]: “Barris, Veïns i Democràcia. El Moviment Ciutadà i la
Reconstrucció de Barcelona (1968-1986)” (22 d’abril de 2015).
Vídeo de la Sessió
14. Paco Camarasa: “Classe Obrera i Sindicalisme en la transició política espanyola: la mirada del
detectiu Carvalho i la de Manuel Vázquez Montalban” (29 d’abril de 2015).
Vídeo de la Sessió
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Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical del CERES (Maig de 2015)
Edició: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals

(El Butlletí inclou documents en format vídeo. Per visualitzar-los correctament els has d’obrir des
dels navegadors MOZILLA o INTERNET EXPLORER). T'expliquem com pots fer-ho en aquest breu
tutorial
En cas de dubte, pregunteu a: biblioteca@ccoo.cat
Accés al Document
En aquest número, presentem informes i documents sobre:
- Un nou model de formació per a l’ocupació imposat i que no garanteix una formació de més
qualitat
- Culpabilizar a la víctima: Paro, dualidad y mercado laboral
- La Carta Social Europea: Instrumento de garantía de derechos sociales
- Evolució de la distribució de la renda (Espanya, l’eurozona i Catalunya)
- Validez de las cláusulas de ultraactividad de los convenios colectivos
- Corresponde al trabajador/a la distribución de su reducción de jornada
- La definición de despido colectivo usada en la ley española es contraria al derecho de la UE
- Estresados laboralmente

Evolució de la Distribució de la Renda a Espanya i a la Zona Euro, amb una aproximació de la situació a
Catalunya (2007-2013)
Autoria: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya
Any d’edició: Abril 2015

Accés al Document
Declaracions de Joan Carles Gallego i Alfons Labrador
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La explotación laboral severa de extranjeros en el trabajo agrícola en Cataluña
Autor: DANIEL GARRELL
Edició: Fundació Cipriano Garcia

Accés al Document

L’Eurobaròmetre Social de CCOO de Catalunya. Dades Actualitzades (Abril 2015)
Autor: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya

Accés al Document

L'Eurobaròmetre Social, elaborat pel Centre d'Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya, vol ésser
una eina bàsica per a la consulta i l'anàlisi de les dades estadístiques relatives al desenvolupament
econòmic, social i laboral de la Unió Europea, amb referències comparatives amb la realitat catalana.
L'Oficina Estadística de les Comunitats Europees és la font bàsica per a l'elaboració de l'Eurobaròmetre Social
de CCOO de Catalunya. També s'empren dades de l'INE i de l'IDESCAT.
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Dret del Treball / Seguretat Social
Vacaciones, permisos y jornada de trabajo
Autoria: VVVV
Edició: Grupo Francis Lefebvre – El Derecho
Any d’edició: 2015

Disponible a la Biblioteca del CERES, en format paper.
BALLESTER PASTOR, MA.AMPARO. “El proceloso camino hacia la efectividad y adecuación de las indemnizaciones por
vulneración de derechos fundamentales”. Revista de Derecho Social, Núm.69 (2015), p. 31-56.
CABEZA PEREIRO, JAIME. “La protección jurisdiccional de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
trabajadores ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Revista de Derecho Social, Núm.69 (2015), p. 79-102.
ESPEJO MEJÍAS, PATRICIA. “Los derechos constitucionales afectados por la violencia laboral”. Revista Española de Derecho
del Trabajo, Núm.174 (2015).
FERNÁNDEZ PRIETO, MARTA. “La tutela del embarazo en la jurisprudencia constitucional y de la Unión Europea”. Revista
de Derecho Social, Núm.69 (2015), p. 209-222.
GÁMEZ JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL. “El cumplimiento de la sentencia laboral en el estado de origen o en un estado
extranjero”. Revista de Información Laboral, Núm. 4 (2015).
LARRAZABAL ASTIGARRAGA, ELDER; URRUTIKOETXEA BARRUTIA, MIKEL. “Garantías de los trabajadores designados para las
labores preventivas”. Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, Núm. 30 (2014) [elaborada y publicada por: Universidad del
Pais Vasco], p. 120-136.

Accés al Document
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MARTÍNEZ GIRÓN, JESÚS FEDERICO. “La relación entre convenio colectivo y norma (estatal y autonómica) de
extraordinaria y urgente necesidad. Un estudio sobre su fundamentación constitucional”. Revista Española de Derecho
del Trabajo, Núm.174 (2015).

Dret Sindical / Negociació Col·lectiva
Llistat Mensual de Convenis Col·lectius (Abril de 2015)
Edició: CERES

Llista-Convenis-Abril
Inclou també articles de revistes i del Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical del CERES sobre Negociació
Col·lectiva.

AMAADACHOU KADDUR, FARAH. “La comisión paritaria en el modelo legal de negociación colectiva”. Revista de Información
Laboral, Núm.4 (2015).
GÓMEZ RUFIÁN, LUIS. “La vinculación entre salarios y productividad: teoría económica y experiencias innovadoras en la
negociación”. Revista de Información Laboral, Núm.4 (2015).
LLAMOSAS TRAPAGA, AIDA. “El uso del correo electrónico de la empresa para fines sindicales”. Revista Española de Derecho
del Trabajo, Núm.174 (2015).
MAIRA VIDAL, MARÍA DEL MAR. “Los acuerdos marco internacionales: sentando las bases de la negociación colectiva de
ámbito supranacional”. Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, Núm. 30 (2014) [elaborada y publicada por: Universidad
del Pais Vasco], p. 137-162.

Accés al Document
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Gènere
FERNÁNDEZ PRIETO, MARTA. “La tutela del embarazo en la jurisprudencia constitucional y de la Unión Europea”. Revista
de Derecho Social, Núm.69 (2015), p. 209-222.
RUBIO CASTRO, ANA. “Los efectos jurídicos del soft law en materia de igualdad efectiva. La experiencia española”.
Anuario de Filosofía del Derecho [elaborado y publicado por: Ministerio de Justicia y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado] (2014), p. 37-68.

Accés al Document

Relacions Laborals
KEUNE, MAARTEN. “Ideas, paradojas y factores de cambio determinantes de las relaciones laborales futuras en la UE”.
Revista Internacional del Trabajo, Vol. 134, Núm. 1 (2015), p. 53-64.
VVAA. “Nuevo programa de activación y protección para los parados de larga duración”. CAUCES. Cuaderno del Consejo
Económico y Social, (elaborada por el Consejo Económico y Social), Núm. 29 (2015), p. 23-31.
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