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Prerequisits

És de interès un bon coneixement de les matèries del primer curs per a la comprensió per part de l'alumnat de
les nocions bàsiques de fonts del Dret, jerarquia de normes i aplicació del Dret.

Objectius

La asignatura Normes internacionals i dret social europeu s'imparteix al segon quadrimestre del segon any de
carrera. Aquesta materia té com a objectiu que l'alumne adquireixi nocions bàsiques del grau de relacions
internacionals en relació a les normes internacionals i europees en materia socio-laboral. Aixó inclou, tan la
normativa d'ambit general sorgida del sistema de Nacions Unides i particularment la Organització Internacional
del Treball, com la normativa creada en el marc de la Unió Europea. Els creixents efectes de la globalització
en les relacions laborals, l'increment de la mobilitat dels treballadors i la pressió per una universalització dels
estandars minims internacionals de la agenda per un treball digne per a tothom incorporada als Objectius del
Mil·leni ha conduit a una progresiva codificació internacional de la nornativa laboral. Aixó comporta, per una
banda, la necesitat de incorporar plenament a l'ensenyament del Dret del Treball els mecanismes de creació,
aplicació i control del Dret internacional i les seves implicacions a nivel regional i nacional. D'altre banda, la
progresiva ampliació de la dimensió social de la integració europea y el desenvolupament del Dret Social
Europeu comporta una gradual convergencia de les polítiques i les normatives nacionals al interior de la UE
que han de incorporar els estandars i la normativa comú.

Des de la perspectiva formativa del Dret Internacional Públic i el Dret de la Unió Europea es pretén de
l'estudiant l'assoliment de diversos objectius entre els quals destaquen:

- Identificar l'objecte, les fonts i els principis del Dret del Dret Internacional Públic i del Dret de la Unió Europea.

- Diferenciar els diversos subjectes que interactuen en l'àmbit del Dret Internacional Públic i el Dret de la Unió
Europea.

- Coneixer els mecanismes de creació, aplicació i control del Dret Internacional Públic i el Dret de la Unió
Europea.
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- Comprendre les inter-relacións entre Dret Internacional, el Dret de la Unió Europea i els drets estatals.

- Coneixer els principals drets i deures derivats de la normativa internacional i europea en relación als
treballadors i les relacions laborals.

Competències

Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en els diferents àmbits d'actuació.
Assessorar i gestionar en matèria d'ocupació i de contractació laboral.
Assessorar organitzacions sindicals i empresarials i els seus afiliats.
Automotivar-se emprenent accions formatives específiques que permetin actualitzar els coneixements
propis.
Comunicar i defensar un projecte oralment.
Convèncer els altres del punt de vista propi.
Expressar idees o fets d'una manera clara i persuasiva.
Fer funcions de representació i de negociació en diferents àmbits de les relacions laborals.
Preparar, redactar i formalitzar els escrits generals en els tràmits administratius i judicials.
Redactar i formalitzar informes i escrits.
Representar tècnicament les persones o les entitats en l'àmbit administratiu, fiscal i processal, i de
defensa davant dels tribunals del Social.
Tenir capacitat de decisió, agudesa per prendre decisions i capacitat de jutjar.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip

Resultats d'aprenentatge

Actuar com a negociador en una negociació col·lectiva plantejada com a treball pràctic.
Aplicar i utilitzar a la pràctica docent els mecanismes dels convenis col·lectius.
Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en els diferents àmbits d'actuació.
Automotivar-se emprenent accions formatives específiques que permetin actualitzar els coneixements
propis.
Classificar les institucions bàsiques de representació dels treballadors en les empreses.
Comprendre el significat i el procediment de cada un dels tràmits i els mitjans d'impugnació en cada
supòsit.
Comunicar i defensar un projecte oralment.
Convèncer els altres del punt de vista propi.
Explicar les modalitats de la col·locació i de la intermediació en el mercat de treball.
Expressar idees o fets d'una manera clara i persuasiva.
Reconèixer les diferents mesures que configuren el conflicte col·lectiu.
Redactar i formalitzar informes i escrits.
Tenir capacitat de decisió, agudesa per prendre decisions i capacitat de jutjar.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip.
Valorar els beneficis dels sistemes extrajudicials de resolució de conflictes en la pràctica processal.

Continguts

BLOC I.

Lliçó 1. Els subjectes del dret internacional: les Organitzacions Internacionals (OI).

Introducció. Les OI: concepte i diferencies amb altres actors internacionals. La subjectivitat internacional de les
OI. Les competències de les OI. El paper institucional del sistema de les NU i d'altres OI.

Lliçó 2. Concepte, característiques i principis del Dret Internacional Públic (DIP).

Concepte i característiques del DIP com a sistema jurídic de la societat internacional. Principis estructurals del
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Concepte i característiques del DIP com a sistema jurídic de la societat internacional. Principis estructurals del
DIP: igualtat sobirana, no intervenció, bona fe, arranjament pacífic de controvèrsies, prohibició de recorre a
l'amenaça o a l'ús de la força, assistència a les NU, autoritat de les NU sobre els Estats no membres, cooperar
entre sí, respecte dels drets humans, i la lliure determinació dels pobles.

Lliçó 3. El procés de formació de les normes en DIP.

Les fonts del DIP. Concepte de tractat. La celebració dels tractats. El paper d'altres fonts i mecanismes del
DIP: costum, PGD, equitat, jurisprudència, doctrina, actes unilaterals dels Estats, i els actes normatius de les
OI (funció normativa interna i funció normativa externa). El . La interacció entre fonts formals isoft law
mecanismes coadjuvants per la creació de normes.

Lliçó 4. El procés d'aplicació de les normes en DIP.

La recepció, jerarquia i aplicación interna del DI general, convencional i dels actes normatius de les OI en els
drets interns. Mecanismes internacionals per fer efectiu el compliment de les obligacions internacionals dels
Estats: les tècniques de seguiment, el control internacional, les mesures d'autotutela o contramesures, i les
sancions internacionals o la reacció institucional (la sanció social, el poder disciplinari i el poder de coerció
dels Capítols VII i VIII de la Carta). La pràctica de les NU i altres mecanismos internacionals.

Lliçó 5. Aspectes generals de l'Organització Internacional del Treball (OIT) i la seva acció normativa.

Origen i característiques de l'OIT. Evolució de l'OIT: especial referència a la Declaració de Filadèlfia de 10 de
maig de 1944. Els fins de l'OIT. Estructura orgànica de l'OIT: el principi del tripartisme i les funcions dels
diferents òrgans (Conferència Internacional del Treball, Consell d'Administració i l'Oficina Internacional del
Treball). La capacitat de l'OIT per concloure tractats internacionals. Les competències de l'OIT per adoptar
convenis, recomanacions i resolucions.

Lliçó 6. Aplicació i control del cabal normatiu de l'OIT.

Els efectes dels convenis internacionals del treball. La revisió, suspensió i denuncia dels convenis. El sistema
de supervisió ordinària: el paper de la Comissió d'Experts sobre aplicació de convenis i recomanacions. Els
procediments especials de reclamació i de queixes. La reacció institucionalitzada en el sí de l'OIT.

Lliçó 7.  Les institucions i competències de la Unió Europea (UE).

El procés d'integració europea. El sistema institucional de la UE (Consell, Consell Europeu, PE, Comissió,
TJUE, BCE, Tribunal de Comptes, Comitè de les Regions, Comitè Econòmic i Social, i Defensor del Poble) i la
presa de decisions. La distribució de competències entre la UE i els Estats membres.

Lliçó 8. El dret de la UE i la seva aplicació.

Les fonts del ordenament jurídic de la UE: dret primari, dret no escrit (costum i PGD), dret resultant de les
obligacions internacionals de la UE i el dret derivat (actes típics i atípics). La jurisprudència i la doctrina. Els
principis rectors (aplicabilitat immediata, efecte directe, primacia, etc.) de les relacions entre el dret de la UE i
els drets interns. Mecanismes de control (jurisdiccionals i no jurisdiccionals) i de col·laboració per al
compliment del dret de la UE.

BLOC II

Lliçó 9. La construcció europea i la seva dimensió social.

Evolució del dret social europeu des de 1957. La política social comunitària després de la reforma del Tractat
d'Amsterdam i del Tractat de Niça. Les aportacions del Tractat de Lisboa.

Lliçó 10. Evolució dels objectius socials i la seva instrumentació jurídica comunitària.

L'agenda Social Europea. La Carta dels Drets Fonamentals de la UE.

Lliçó 11. El mercat interior. La lliure circulació de treballadors. El dret d'establiment i la lliure prestació de
serveis.
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La noció de treballador. Àmbit d'aplicació de la lliure circulació. Els drets vinculats a la lliure circulació de
treballadors i al principi de la no-discriminació: a) Desplaçament i residència; b) Accés a l'ocupació; c)
Condicions de treball; d) Permanència en el país de treball després del cessament de l'activitat laboral. Les
diverses vies de dur a terme la lliure prestació de serveis i la seva evolució normativa jurisprudencial.

Lliçó 12. La no-discriminació de gènere i altres aspectes discriminatoris en l'àmbit de la Unió Europea.

La igualtat de remuneració entre homes i dones: abast de les nocions d'igualtat i remuneració. La igualtat en
relació amb l'accés a l'ocupació, formació professional i condicions de treball. Les mesures de promoció de la
igualtat d'oportunitats per a la dona. Evolució del dret a la igualtat de tracte. El principi de la no-discriminació.

Lliçó 13. La salut i la seguretat dels treballadors en l'àmbit de la Unió Europea. El Temps de treball.

A) salut i seguretat dels treballadors; b) temps de treball c) condicions de treball

Lliçó 14. La contractació temporal i la de temps parcial en l' àmbit de la Unió Europea.

Les directives anti discriminatòries i prohibició d'abús en l'àmbit de la Unió Europea.

Lliçó 15.- La transmissió d'empresa

Les aportacions a la Directiva europea i de la jurisprudència comunitària en l'àmbit de la Unió europea.

Lliçó 16. De l' estratègia de Lisboa a l'estratègia 2020.

L'estratègia europea d'ocupació. Les directrius comunitàries i els plans nacionals d'ocupació. La cohesió
econòmica, social i territorial. La política regional i els fons estructurals. El Fons Social Europeu: objectius i
accions.

Metodologia

El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de la formació de l'estudiant es fonamenta en les
següents activitats:

1. :Activitats dirigides

- Classes teòriques, on l'estudiant assoleix les bases conceptuals de la matèria i seu el marc jurídic normatiu i
jurisprudencial. Les classes teòriques són les activitats en les quals s'exigeix menys interactivitat a l'estudiant i
estan concebudes com un mètode fonamentalment unidireccional de transmissió de coneixements del
professor a l'alumne.

- Resolució de casos pràctics, on els estudiants, en grups reduïts, analitzen i resolen juntament amb el
professor casos pràctics prèviament elaborats. La base del treball pràctic és la comprensió i aplicació crítica
de la normativa i jurisprudència relacionades amb el contingut essencial explicat a les classes teòriques.

2. :Activitats autònomes

- Recensions.

- Estudi.

- Preparació de casos pràctics, que seran lliurats i analitzats a l'aula. Es tracta de casos pràctics proposats
amb l'antelació suficient pel professorat, o bé de l'elaboració de fitxes de jurisprudència, normativa o d'altres
documents.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

CLASSES TEÒRIQUES 22,5 0,9 1, 4, 5, 13

RESOLUCIO DE CASOS PRÀCTICS 22,5 0,9 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes

ESTUDI 50 2 4, 10, 12, 14, 16

PREPARACIÓ DE CASOS PRÀCTICS 40 1,6 6, 12, 14, 16

RECENSIONS 10 0,4 3, 4, 9, 14

Avaluació

AVALUACIÓ

Model d'avaluació: l'avaluació és continuada i té per objectiu que el professorat pugui determinar el grau
d'assoliment de les competències.

AVALUACIÓ BLOC I

Les activitats pràctiques avaluables realitzades al llarg del curs suposaran el 30% de la nota final. Aquestes
activitats consistiran en a) dues pràctiques avaluables (20%) i b) una recensió (10%).

Exàmens d'avaluació continuada de continguts: es realitzaran dos exàmens relacionats amb el contingut del
programa de l'assignatura on cadascun valdrà un 35% de la nota final. Per aprovar el Bloc I caldrà que la nota
mitjana dels dos exàmens sigui igual o superior a 5.

Reavaluació del Bloc I

Sols hi ha reavaluació dels exàmens de continguts i únicament podran presentar-se aquells alumnes que en
els exàmens d'avaluació continuada hagin obtingut una nota mitjana igual o superior a 3.

AVALUACIÓ BLOC II

Les activitats pràctiques avaluables realitzades al llarg del curs suposaran el 50% de la nota final.

L'examen d'avaluació continuada de continguts del programa suposarà el 50% de la nota final.

La nota final de l'avaluació continuada s'obtindrà calculant la nota mitjana del examen final (50%) i de les
pràctiques (50%). Aprovaran el Bloc II els alumnes que obtinguin una nota mitjana igual o superior a 5i la nota
del examen final sigui igual o superior a 3,5.

Reavaluació del Bloc II

Sols hi ha reavaluació de l'examen de continguts i únicament podran presentar-se aquells alumnes que a
l'examen d'avaluació continuada hagin obtingut una nota igual o superior a 3. Aprovaran el Bloc II els alumnes
que obtinguin una nota mitjana del examen de reavaluació i de les pràctiques igual o superior a 5 i la nota de
l'examen de reavaluació sigui igual o superior a 3,5.

NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA

Cal aprovar cadascun dels blocs per separat per superar l'assignatura. La nota final global de l'assignatura
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Cal aprovar cadascun dels blocs per separat per superar l'assignatura. La nota final global de l'assignatura
serà la nota mitjana dels dos Blocs.

NOTA IMPORTANT (Bloc I i Bloc II):

Els alumnes que  total o parcialment pràctiques, recensions, treballs, exàmens, etc., seran qualificatscopiïn
amb un 0 (zero) de nota final de l'assignatura.

La simple possessió en els exàmens d'un mòbil o qualsevol altre instrument electrònic és presumirà que
l'alumne esta copiant.

Els alumnes que  pràctiques, recensions, treballs, etc., seran qualificats amb un 0 (zero) de nota final deplagiïn
l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

4 CASOS PRÀCTICS AVALUABLES 40 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13,
15, 16

EXAMEN TEÒRIC DE CONTINGUTS (ORDINARI O DE
REAVALUACIÓ)

50 5 0,2 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16

RECENSIÓ 10 0 0 3, 4, 10, 12
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