Butlletí Electrònic de la Biblioteca CERES
Març 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)”:
7. Miquel Falguera: “Valoració jurídica de la reforma laboral del 2012, tres anys després” (4 març 2015).
Vídeo de la Sessió
8. Nadia Varo: “Gènere, Dones i Sindicalistes. Presentació del Llibre: Las militantes ante el espejo.
Clase y género en las CCOO del área de Barcelona (1964-1978)” (11 març 2015).
Vídeo de la Sessió
9. Rafael Senra: “Els límits del poder de la direcció dels empresaris: el control de les TIC, discrecionalitat
i discriminació” (18 març 2015).
Vídeo de la Sessió

Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical del CERES (Març de 2015)
Edició: Centre d’Estudis i Recerca Sindicals

Accés al Document
En aquest número, presentem informes i documents sobre:
- Sentències del TS i ultraactivitat i negociació col·lectiva
- Sentències del TC: reforma laboral, dret de manifestació
- Vulneració del Dret de Llibertat Sindical
- Valoració Jurídica de la Reforma Laboral: Vídeo
- Fibromiàlgia com a Incapacitat Permanent Absoluta
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Dossier d’Eleccions Sindicals [del Manual de Papers Sindicals]
Autoria: Servei Lingüístic
Edició: Secretaria de Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO de Catalunya
Any d’edició: 2015

Accés al Document
El document consta de dues parts: una breu explicació dels aspectes diversos del procés d’eleccions
sindicals i un annex de models de documents sobre les diferents fases (promoció i preavís, reclamacions a
la mesa, sol·licituds i comunicacions, calendari, mandat de les persones representants).

Normes de cotització i pensions públiques 2015
Autoria i Edició: Secretaria de Socioeconomia de CCOO de Catalunya
Any d’edició: 2015

Accés al Document
Publicació inclosa en la col·lecció Documents Sindicals. Les seves 69 pàgines es distribueixen en tres parts:
normes de cotització, prestacions i pensions públiques i indicadors (salari mínim interprofessional, iprem,
indicador de renda de suficiència de Catalunya i annexos)
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Majúscules i Minúscules [Materials de Consulta del Servei Lingüístic]
Autoria i Edició: Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya
Any d’edició: 2015

Accés al Document
Web de presentació del Document
Document breu elaborat per resoldre els dubtes sobre l’ús de majúscules i minúscules a la llengua catalana.
Inclou una part teòrica que explica les funcions principals de les majúscules. Així mateix, inclou un recull de
les majúscules i minúscules més usades al nostre sindicat.

Mapa de l’Ocupació i l’Atur a Catalunya, 2014
Autoria i Edició: Secretaria de Socioeconomia de CCOO de Catalunya
Any d’edició: 2015

Accés al Document
Aquest Document és una ampliació dels anteriors Mapes de l’Atur a Catalunya que elabora la Secretaria de
Socioeconomia des de fa uns quants anys.
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Análisis gráfico de la Pobreza y la Desigualdad Salarial
Autoria: Manuel Lago Peñas
Edició: Confederación Sindical de CCOO
Any d’edició: 2015

Accés al Document

Todo Sobre las Bajas Laborales
Campaña i página web elaborada per Comisiones Obreras de Castilla León.
Incluye secciones de preguntas frecuentes, normativa y jurisprudencia, modelos
de documentos, factores de riesgo de baja laboral, etc. Todos los documentos,
en formato pdf, son de libre acceso.
Acceso a la Web

-6-

Política / Administració Pública / Funció Pública
MANTECA VALDELANDE, VÍCTOR. “Régimen jurídico de las situaciones de los funcionarios públicos en España (3 y 4)”.
Actualidad Administrativa, Núm. 3. (2015).
MONTOYA MARTÍN, ENCARNACIÓN. “El Pla Nacional d’Empreses i Drets Humans i el marc regulador de les empreses del
sector públic”. Revista Catalana de Dret Públic [de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya], Núm. 49. (2014).

Accés al Document
ROQUETA BUJ, REMEDIOS. “Jurisprudencia reciente sobre el despido colectivo en las administraciones públicas”. Trabajo
y Derecho, Núm. 1. (2015).

Dret del Treball / Seguretat Social
Memento Social 2015
Edició: Francis Lefebrve
Any d’edició: 2015

Disponible a la Biblioteca del CERES, en format paper

BARCELÓ FERNÁNDEZ, JESÚS. “Las ayudas previas a la jubilación del sistema de seguridad social”. Nueva Revista Española
de Derecho del Trabajo, Núm.171 (2014), p. 213-242.
GARCÍA ROMERO, MARÍA BELÉN. “Lagunas de cobertura del sistema español de Seguridad Social y la necesaria
reordenación del nivel no contributivo”. Revista de Derecho Social, Núm.68 (2014), p. 67-98.
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PALOMINO SAURINA, PILAR. “Aspectos relevantes de la jubilación parcial”. Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo,
Núm. 172 (2015), p. 111-130.

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

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

Elecciones Sindicales : Sentencias y Laudos Arbitrales. 2ª edición actualizada (julio 2014)
Edició: Bomarzo
Any d’edició: 2014

Disponible a la Biblioteca del CERES, en format paper (llibre cedit per la Oficina Electoral de CCOO de Catalunya)
ARROYO ZAPATERO, LUIS; IMEDIO PRADO, EVA MARÍA. “Límites del derecho penal frente a la huelga y los piquetes de
trabajadores en el estado constitucional: El caso Airbus (Getafe)”. Revista de Derecho Social, Núm.68 (2014), p. 189-208.
NIETO ROJAS, PATRICIA. “El correo electrónico como medio de transmisión de información sindical y el papel de la
negociación colectiva en la fijación de su alcance”. Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 172 (2015), p. 239-246.
TOSCANI GIMÉNEZ, DANIEL. “Los servicios esenciales como límite del ejercicio del derecho de huelga. Una interpretación
restrictiva”. Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, Núm. 171 (2014), p. 283-300.
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Gènere
Análisis de los Planes de Igualdad de empresas del sector industrial: flexibilidad
del tiempo de trabajo y políticas de conciliación en igualdad
Autora: OTAEGUI, AMAIA
Edició: Instituto de Estudios Sociales y Económicos sobre la Industria; Fundación Primero de Mayo
Any d’edició: 2015

Accés al Document

ALCAÑIZ, MERCEDES. “Género con clase: la conciliación desigual de la vida laboral y familiar”. Revista Española de
Sociología (elaborada per la Federación Española de Sociología), Núm. 23 (2015), p. 29-55.

Sumari de la Publicació (des del qual s’accedeix als articles)
AGIRRE MIGUÉLEZ, AMAIA. “El dinero en la pareja: reflexiones sobre relaciones de pareja igualitarias”. Revista Española de
Sociología (elaborada per la Federación Española de Sociología), Núm. 23 (2015), p. 9-27.

Sumari de la Publicació (des del qual s’accedeix als articles)
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