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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22529 - Modalitats Processals, Execució i Recursos en el Procés Laboral
Crèdits 1,32 de presencials (33 hores) 4,68 de no presencials (117 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 1S, GRLA (Campus Extens 50)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Luis Enrique Dot Hualde 16:00 17:00 Dimarts 15/09/2015 22/12/2015 DA 223

Contextualització

Aquesta assignatura és la continuació de l'assignatura de tercer curs 22524-Procés Laboral Ordinari. En
aquesta segona part ens centrarem en les diverses modalitats processals regulades al títol II del llibre segon de
la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social,els mitjans d'impugnació regulats al llibre
tercer i l'execució de sentències, regulada al llibre quart.

Algunes modalitats processals tenen una gran importància, tant qualitativa, per la gran quantitat de
peculiaritats en la tramitació, com quantitativa, per el gran nombre d'assumptes que es tramiten a través
d'aquestes modalitats. És el cas dels processos en matèria d'acomiadament i extincions individuals o
col•lectives de relacions laborals, els processos de Seguretat Social, els de conflicte col•lectiu o els de tutela
de la Llibertat Sindical i altres Drets Fonamentals.

En matèria de recursos, en el procés laboral no hi ha doble instància i contra les sentències dictades en instància
única només es poden interposar recursos extraordinaris, com els de suplicació i els de cassació ordinària o
per unificació de la doctrina. Estudiarem aquests recursos i els altres mitjans d'impugnació, com els recursos
de queixa i revisió per error judicial.

Finalment, ens trobem amb l'execució de sentències tan provisional como definitiva i les seves especialitats
en matèria d'acomiadament, seguretat social o contra ens públics.

Aquesta assignatura ens permetrà completar el coneixement del procés social, eina fonamental per fer valer
els drets en les matèries pròpies de la jurisdicció social.

Requisits
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Recomanables
Es recomanable haver superat les assignatures del grau dels cursos precedents i molt especialment l'assignatura
22524-Procés laboral ordinari, ja que es donaran per sabuts i es faran servir els conceptes i coneixements
desenvolupats en aquesta assignatura.

Competències

A més d'aconseguir que l'estudiant assoleixi els coneixements jurídics bàsics de la matèria ens ocuparem de
les competències transversals que a continuació s'especifiquen

Específiques
* 1. Aplicació del Dret: Resolució de problemes pràctics relacionats amb les matèries de l'assignatura. 2.

Aplicació del Dret: Selecció del procediment adequat per l'exercici d'accions davant la jurisdicció social
3. Comunicació: Habilitats relacionades amb l'actuació processal en interès de part, tan escrita com oral.
4. Reglamentació: Plantejament i redacció de demandes i recursos.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. Modalitats processals I. Acomiadament disciplinari. Sancions. Reclamació a l'Estat dels salaris de
tramitació. Extinció del contracte per causes objectives, per acomiadament col·lectiu i altres causes
d'extinció.
2. Modalitats processals II. Vacacions, matèria electoral, Classificació professional, mobilitat
geogràfica, modificació substancial de condicions de treball i drets de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral. Suspensió del contracte i reducció de jornada percauses econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció o derivades de força major
3. Modalitats processals III. Prestacions de Seguretat Social. Procediment d'ofici. Procediment
d'impugnació dels actes administratius en matèria laboral i de Seguretat Social no prestacionals.
4. Modalitats processals IV. Els procés de conflictes col·lectius. La impugnació de convenis
col·lectius. Impugnacions relatives als estatuts dels sindicats i de les associacions empresarials o la
seva modificació. L'audiència al demandat rebel.
5. Modalitats processals V. Tutela de Drets Fonamentals i Llibertats Públiques
6. Els mitjants d'impugnació I. Els recursos contra les providències, interlocutòries, diligències
d'ordenació i decrets. El recurs de suplicació.
7. Els mitjants d'impugnació II. El recurs de cassació ordinària. El recurs de cassació per a la
unificació de la doctrina. El recurs de revisió
8. Execució de sentències. Normes generals. L'execució dinerària. L'execució de sentències fermes
d'acomiadament. L'execució de sentències contraelsens públics. L'execució provisional.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Metodologia docent

Aquesta és una assignatura "Campus Extens 50", la qual cosa significa, d'una banda, que té una menor
presencialitat i, d'altra, que el professor posa a disposició de l'aumne un espai virtual en el qual
es desenvoluparan activitats, es penjarà material d'estudi i consulta i on l'alumne podrà comunicar-se
electrònicament amb el professor.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es presentaran i explicaran els
principals continguts de l'assignatura. També es podran
desenvolupar activitats pràctiques relacionades amb els
continguts presentats.

20

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup gran (G) En aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques
dirigides a una millor comprensió del continguts i adquisició
de les competències de l'assignatura.

10

Avaluació Examen final Grup gran (G) L'examen final abasta tota la matèria del curs i tendrà caràcter
validatori de l'assignatura

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Cas pràctic El professor plantejarà un cas pràctic que haurà de ser resolt per l'alumne.
La qualificació formarà part de la nota final.

30

Estudi i treball
autònom individual

Comentari de text Es proposarà a l'amune un text jurídic relacionat amb els continguts de
l'assignatura per la seva lectura. L'alumne haurà de presentar un comentari
del text, que serà avaluat i la qualificació formarà part de la nota final. La
actividad podrá consistir en el comentario de una sentencia bien designada
por el profesor, bien elegida por el alumno según las pautas que se darán
en clase

30

Estudi i treball
autònom individual

Estudi i treball autònom Estudi, lectura i preparació de les classes. 57
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

A continuació es detalla el pes a la nota fina de les diferents activitats. Llevat de l'examen final, les activitats
són no recuperables, això vol dir que han de ser lliurades dins el termini previst. Si es donés el cas que un
alumne no pogués fer una activitat no recuperable per causa extraordinària i greu, totalment imprevista, ho
haurà de comunicar el més prest possible al professor perquè aquest miri de trobar una solució.

A les activitats del curs no es valorarà només l'encert de les respostes sinó també la qualitat de l'expòsició:
ordre, precisió, capacitat de síntesis, sintaxi i ortografia. Una defectuosa exposició podrà donar lloc a una
penalització de fins un 30%.

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals continguts de l'assignatura. També es podran

desenvolupar activitats pràctiques relacionades amb els continguts presentats.
Criteris d'avaluació La participació serà avaluada considerant la quantitat i la qualitat de les intervencions de l'alumne a les classes

teòriques i pràctiques i si escau en els foros de debat de Campus Extens. El pes d'aquest element d'avaluació a
la nota final és del 10% i tractant-se d'una activitat no recuperable la qualificació obtinguda es mantindrà, en
el seu cas, a la convocatòria de setembre.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció En aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques dirigides a una millor comprensió del continguts i

adquisició de les competències de l'assignatura.
Criteris d'avaluació La valoració de la participació de l'alumne a les classes teòriques i pràctiques es fa de forma conjunta.

Percentatge de la qualificació final: 0%
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Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció L'examen final abasta tota la matèria del curs i tendrà caràcter validatori de l'assignatura
Criteris d'avaluació Aquest examen serveix com a prova de validació (art. 19.5 del Reglament Acadèmic). Sigui quin sigui el resultat

de les distintes activitats no recuperables, per poder superar l'assignatura s'haurà d'aprovar aquest examen. El
pes a la nota final d'aquest examen és del 30%

Percentatge de la qualificació final: 30%

Cas pràctic

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (no recuperable)
Descripció El professor plantejarà un cas pràctic que haurà de ser resolt per l'alumne. La qualificació formarà part de la

nota final.
Criteris d'avaluació El pes del cas pràctic a la nota final és del 30%. Les feines que no es presentin dins el termini establert seran

qualificades amb un 0. Tractant-se d'una activitat no recuperable la qualificació obtinguda es mantindrà, en el
seu cas, a la convocatòria de setembre.

Percentatge de la qualificació final: 35%

Comentari de text

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Es proposarà a l'amune un text jurídic relacionat amb els continguts de l'assignatura per la seva lectura.

L'alumne haurà de presentar un comentari del text, que serà avaluat i la qualificació formarà part de la nota
final. La actividad podrá consistir en el comentario de una sentencia bien designada por el profesor, bien
elegida por el alumno según las pautas que se darán en clase

Criteris d'avaluació El pes del comentari de text a la nota final és del 15%. Les feines que no es presentin dins el termini establert
seran qualificades amb un 0. Tractant-se d'una activitat no recuperable la qualificació obtinguda es mantindrà,
en el seu cas, a la convocatòria de setembre.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Derecho Procesal Laboral, ed. Tirant Lo Blanch, darrera edició.


