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Podeu recuperar el text íntegre de totes les 

disposicions legislatives des del formulari del 

Recull Legislatiu del web del CERES.    
Data de 

Publicació  
Norma Resum 

 Butlletí: BOE 
   

 Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Dirección  
 10/11/2011 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Acuerdo en materia de formación, cualificación, empleo,  
 negociación colectiva y prevención de riesgos laborales  
 en el sector agroalimentario. 

 Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Dirección  
 10/11/2011 General de Trabajo, por la que se registra y publica las  conveni de treball 
 tablas salariales del Convenio colectivo del sector del  
 corcho. 

 Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el  
 17/11/2011 que se regula la relación laboral de carácter especial del  relació laboral servei  
 servicio del hogar familiar. domèstic 

 Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que  
 18/11/2011 se regulan las prácticas no laborales en empresas. practiques no laborals  
 a les empreses 

 Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el  
 19/11/2011 que se regulan las bonificaciones de cuotas a la  bonificació seguretat  
 Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados  social--contractes  
 con personas con discapacidad por la Organización  ONCE 
 Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se establecen  
 medidas de Seguridad Social para las personas  
 trabajadoras afectadas por la crisis de la bacteria "E.coli". 

  
 Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que  
 19/11/2011 se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012- estratègia espanyola  
 2014. d'ocupació 

 Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección  
 21/11/2011 General de Trabajo, por la que se registra y publica el II  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Albatros Servicios Industriales,  
 SA (antes, Albatros Alcázar, SA). 

 Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección  
 21/11/2011 General de Trabajo, por la que se registra y publica la  conveni de treball 
 tabla de salarios provisionales para el año 2011 del  
 Acuerdo marco para el sector de industrias de aguas de  
 bebidas envasadas. 

http://www.ccoo.cat/ceres/aspnet/formulari_recull_legislatiu.aspx
http://www.ccoo.cat/ceres/aspnet/formulari_recull_legislatiu.aspx
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Data de 

Publicació  
Norma Resum 

 Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección  
 21/11/2011 General de Trabajo, por la que se registra y publica las  conveni de treball 
 tablas salariales del Convenio colectivo estatal para las  
 industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y  
 cambrillones de madera y corcho. 

  
 Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección 
 21/11/2011 General de Trabajo, por la que se corrige error en la de  conveni de treball 
 29 de septiembre de 2011, por la que se registra y  
 publica el Convenio colectivo marco de establecimientos 
 financieros de crédito. 

 Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el  
 22/11/2011 que se regula la prestación de servicios sanitarios y de  mútues 
 recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y  
 enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 

 Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el  
 23/11/2011 que se regula el régimen jurídico y el procedimiento  coeficients reductors  
 general para establecer coeficientes reductores y  de l'edat de jubilació 
 anticipar la edad de jubilación en el sistema de la  
 Seguridad Social. 

 Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Dirección  
 24/11/2011 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 laudo arbitral y la aclaración a dicho laudo sobre  
 composición del banco económico en la Comisión  
 Negociadora del VI Convenio colectivo estatal de  
 empresas de trabajo temporal. 

  
 Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Dirección 
 28/11/2011 General de Trabajo, por la que se registra y publica el I  conveni de treball 
 Convenio colectivo de la empresa Corporación RTVE. 

 Butlletí: BOPB 
  
 Resolució de 29 de setembre de 2011, per la qual es  
 18/11/2011 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de l'empresa Mohn, SL per al període 
 1.02.2010-31.01.2013 (codi núm. 0800202) 

 Resolució de 6 d'octubre de 2011, per la qual es disposa 
 18/11/2011 la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de  conveni de treball 
 l'IPC per a l'any 2010 i de revisió salarial per a l'any  
 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa  
 Mohn, SL (codi de conveni núm. 0800202) 
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 Resolució de 4 de novembre, per la qual s'ordena la  
 18/11/2011 inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu conveni de treball 
 de treball de l'empresa Aguas Font Vella y Lanjarón, SA, 
 del centre de treball d'Amer, per als anys 2011-2013  
 (codi de conveni núm. 1700141) 

 Resolució de 7 de novembre de 2011, per la qual es  
 21/11/2011 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la  conveni de treball 
 Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de  
 les empreses de transports mecànics de viatgers de la  
 provincia de Barcelona per als anys 2009-2012 (codi de 
 conveni núm. 0804305) 

  
 Resolució de 31 d'octubre de 2011, per la qual es  
 21/11/2011 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni de treball 
 de l'IPC per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de  
 treball per a les indústries de prefabricats de formigó i  
 derivats del ciment de la província de Barcelona (codi de 
 conveni núm. 0801755) 

  
 Resolució de 25 d'octubre de 2011, per la qual es  
 22/11/2011 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord regulador  conveni de treball 
 de les condicions de treball dels empleats públics de  
 l'Ajuntament de Sant Just Desvern per als anys 2010- 
 2012 (codi de conveni núm. 0806072) 

 Resolució de 6 d'octubre de 2011, per la qual es disposa 
 22/11/2011 la inscripció i la publicació de l'Acord regulador de les  conveni de treball 
 condicions de treball dels empleats públics de  
 l'Ajuntament de Santa María de Palautordera per als  
 anys 2011-2014 (codi de conveni núm. 0816832) 

 Resolució de 26 d'octubre de 2011, per la qual es  
 23/11/2011 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de l'empresa Sintermetal, SA (abans  
 Miba Sinter Spain, SA) per a l'any 2010 (codi de conveni 
 núm. 0803991) 

 Resolució de 25 d'octubre de 2011, per la qual es  
 28/11/2011 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la  conveni de treball 
 Comessió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball  
 de l'empresa Institut Químic de Sarria, Centre  
 d'Ensenyament Tècnic Superior Fundació Privada, acord  
 de revisió salarial per al període 1.10.2011 -  
 30.09.2012  i  calendari laboral (codi de conveni núm.  
 0800552) 
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 Resolució de 28 d'octubre de 2011, per la qual es  
 28/11/2011 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de l'empresa Fundació Institut  
 d'Investigació Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) per als  
 anys 2011-2012 (codi de conveni núm. 0814932) 

 Butlletí: BOPLL 
  
 Resolució de 2 de novembre de 2011 per la qual es  
 12/11/2011 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió  conveni de treball 
 salarial per a l'any 2011 del Conveni col·lectiu de treball 
 de l'empresa Diari La Mañana, SA de la localitat de  
 Lleida (Segrià), (codi de conveni núm. 2500792). 

 Resolució de 15 de noviembre de 2011 per la qual es  
 19/11/2011 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball dels sector de Comerç al detall  
 d'optiques de les comarques de Lleida, per als anys  
 2011 a 2012 (codi de conveni núm. 2500865) 

 Resolució de 17 de novembre de 2011 per la qual es  
 24/11/2011 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de l'empresa Indulleida, SA  
 d'Alguaire (Segrià), per als anys 2011 a 2014 (codi de  
 conveni núm. 2500602). 

  
 Resolució de 22 de novembre de 2011 per la qual es  
 26/11/2011 disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball de l'empresa Thyssenkrupp  
 elevadores, SLU de Lleida (Segrià), per als anys 2011 a  
 2013 (codi de conveni núm. 2501112). 

 Butlletí: DOGC 
  
 RESOLUCIÓ EMO/2628/2011, de 29 de setembre, per  
 10/11/2011 la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord  conveni de treball 
 de constitució del Comitè paritari de vigilància i  
 interpretació del II Conveni col·lectiu sectorial  
 d'empreses d'inspecció tècnica de vehicles de la  
 Comunitat Autònoma de Catalunya per als anys 2010- 
 2012 (codi de conveni núm. 7902605). 

  
 RESOLUCIÓ EMO/2629/2011, de 18 d'octubre, per la  
 10/11/2011 qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu d'acció social amb infants, joves, famílies i  
 d'altres en situació de risc, per als anys 2010, 2011 i  
 2012 (codi de conveni núm. 7902575). 
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 RESOLUCIÓ EMO/2671/2011, de 20 d'octubre, per la  
 16/11/2011 qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni  conveni de treball 
 col·lectiu de treball del comerç de vidre, pisa, ceràmica i  
 similars de Catalunya per al període de l'1 d'abril de  
 2009 al 31 de març de 2013 (codi de conveni núm.  
 7900085). 

  
 RESOLUCIÓ EMO/2749/2011, de 8 de novembre, per  
 24/11/2011 la qual es disposa la inscripció i la publicació del  conveni de treball 
 Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Sociedad  
 Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE), per  
 als anys 2011-2013 (codi de conveni núm. 7901152). 

 RESOLUCIÓ EMO/2772/2011, de 25 de novembre, per  
 25/11/2011 la qual s'obre la convocatòria per al 2011 de  plans d'ocupació  
 subvencions per a la contractació de persones aturades  entitats locals 
 que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el  
 subsidi d'atur, mitjançant plans d'ocupació adreçats a  
 entitats locals. 

  


