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La negociació col⋅lectiva  
i els conflictes col⋅lectius 
 
 
 
Tema 1. La negociació col⋅lectiva 
 
1.1. Les línies d'evolució de la negociació col⋅lectiva en els 
     sistemes contemporanis de relacions laborals 
      Orígens i funció de la negociació col⋅lectiva 1.1.1.
     1.1.2. Models i caràcters conformadors de la negociació 
     col⋅lectiva contemporània 
     1.1.3. Negociació col⋅lectiva i ordenament jurídic 
1.2. La negociació col⋅lectiva a Espanya 
     1.2.1. Inicis i evolució fins a la II República 
     1.2.2. El model desvirtuat de negociació col⋅lectiva sota  
     la Llei de convenis col⋅lectius de 1958 
     1.2.3. El sistema de negociació actual, acords  
     interprofessionals i concertació social 
1.3. El marc constitucional de la negociació col⋅lectiva 
 
Tema 2. El conveni col⋅lectiu 
 
2.1. Concepte i disseny estatutari de conveni col⋅lectiu 
2.2. Classes de convenis col⋅lectius 
     2.2.1. Per l'objecte: acords interprofessionals i convenis 
     col⋅lectius sobre matèries concretes 
     2.2.2. Per l'àmbit d'aplicació: convenis col⋅lectius de 
     franja 
     2.2.3. Per l'eficàcia jurídica: acords i convenis  
     col⋅lectius extraestatutaris 
2.3. La legitimació per a negociar: les parts en el conveni     col⋅lectiu 
2.4. La comissió negociadora: formació, composició i funciona- 
 m
 
ent 

Tema 3. El procés de negociació col⋅lectiva i el contingut del 
conveni col⋅lectiu 
 
3.1. El procés de negociació col⋅lectiva: l'obligació de negociar de bona fe 
3.2. Components formals i substancials de l'obligació de 
 negociar de bona fe: conductes i matèries negociables 
3.3. El contingut del conveni col⋅lectiu: concepte i classes 
3.4. Clàusules de configuració i de contingut necessaris 
3.5. Les clàusules obligacionals 
     3.5.1. Concepte i funció 
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      Classificació de les clàusules obligacionals 3.5.2.

 3.5.3. Les clàusules de pau     
3.6. El contingut normatiu 
      Concepte i funció 3.6.1.
   3.6.2. Classificació de les clàusules normatives   

 
 
Tema 4. Validesa, eficàcia i administració del conveni 
col⋅lectiu. L'estructura de la negociació 
 
4.1. Registre i publicitat del conveni col⋅lectiu 
4.2. Validesa, control de legalitat i impugnació del conveni         col⋅lectiu. 
La nul⋅litat parcial del conveni 
4.
 
3. L'eficàcia general del conveni col⋅lectiu 

4.4. L'administració del conveni col⋅lectiu 
      Vigència, durada i denúncia del conveni col⋅lectiu 4.4.1.
     4.4.2. Les comissions paritàries: composició, competència 
     i límits d'actuació 
     4.4.3. Aplicació i interpretació del conveni col⋅lectiu 
4.5. L'estructura de la negociació col⋅lectiva: criteris             conformadors 

es unitats de negociació de l
4.6. Autonomia i heteronomia en la determinació de l'estruc- 
  
4.7. La interrelació dels nivells de negociació: concurrència  i 
articulació dels convenis col⋅lectius 

tura de negociació. La Comissió Consultativa Nacional 

4.8. Adhesió i extensió dels convenis col⋅lectius 
 
Tema 5. La negociació col⋅lectiva dels funcionaris públics 
 
5.1. La participació i la negociació col⋅lectiva en la funció        pública: 
evolució i problemàtica fonamental 
5.2. La negociació col⋅lectiva en la funció pública espanyola:       configuració 

titucional i normativa de  desenvolupament cons
5.3. Les característiques negociadores principals 
     5.3.1. Les parts contractants: l'Administració pública  com 
     a agent de negociació 
     5.3.2. El contingut de la negociació col⋅lectiva: la 
     potestat legal i reglamentària i els límits materials de  la       
regulació pactada 
     5.3.3. L'eficàcia jurídica de la negociació col⋅lectiva: 
     acords i pactes 
     5.3.4. L'estructura de negociació: els límits a la 
     descentralització 
 
Tema 6. 
jurídica 

Els conflictes col⋅lectius de treball. La vaga; regulació 

 
6.1. Conceptes i delimitacions: els conflictes col⋅lectius de 
    treball; mesures de conflicte i mitjans de solució dels conflictes 
col⋅lectius laborals 
6.2. Classes de conflictes col⋅lectius i tipus de mesures de conflicte col⋅lectiu 
 
6.3. La vaga: concepte, funció i evolució històrica  
6.4. La vaga i l'ordenament jurídic: models normatius 
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6.5. La regulació jurídica de la vaga 
     6.5.1. El dret de vaga en la Constitució: contingut 
     essencial i naturalesa jurídica 
     6.5.2. L'àmbit subjectiu del dret de vaga: la vaga dels 
     funcionaris públics 
     6.5.3. L'àmbit objectiu del dret de vaga: vagues políti- 
   de solidaritat i d'alteració de conveni col⋅lectiu ques,
     6.5.4. L'àmbit funcional del dret de vaga 
             Modalitats 6.5.4.1.
            6.5.4.2. Procediment 
    
6.6. Els serveis essencials i les facultats de govern 

        6.5.4.3. Serveis mínims 

      Concepte i transcendència 6.6.1.
 6.6.2. Regulació i doctrina constitucional     

6.7. Els efectes de la vaga segons la legalitat 
 
Tema 7. 
patronal 

Altres mesures de conflicte col⋅lectiu. El tancament 

 
7.1. Boicots i piquets: regulació jurídica i jurisprudència          

titucional cons
 El tancament patronal: concepte i evolució històrica 7.2.

7.3. Tipus de tancament patronal i models normatius 
7.4. La regulació jurídica del tancament patronal 
     7.4.1. La Constitució i el tancament patronal 
      Causes legals 7.4.2.
     7.4.3. Procediment del tancament 
     7.4.4. Efectes jurídics 
 
Tema 8. Els mitjans de solució de conflictes col⋅lectius 
 
8.1. Conceptes: conciliació, mediació i arbitratge 
8.2.
8.3. Especial consideració de l'arbitratge 

 Evolució històrica i models normatius 

     8.3.1. Les competències de l'àrbitre i la tutela judicial 
     8.3.2. Tipus d'arbitratge; repercussió en la negociació 
     ⋅ tiva col lec

 8.3.3. L'arbitratge en el sector públic     
8.4. El procediment legal de solució dels conflictes 
  ⋅ ctius col le
     8.4.1. Els subjectes legitimats 
     8.4.2. El procediment de conflicte i de vaga 
     8.4.3. Tipus de conflictes col⋅lectius i viabilitat del 
     procediment 
      Fases del procediment i conclusió 8.4.4.
     8.4.5. La regulació dels mitjans de solució dels  conflictes      
col⋅lectius en els convenis col⋅lectius 
8.5. La mediació en la negociació col⋅lectiva dels funcionaris 
     públics 
 
 
 
 
 


