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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 12 de julio de 2010, de la Dirección  
 23/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Ibermática, SA. 

 Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección  
 23/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Uniprex, SAU. 

 Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección  
 23/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV conveni de treball 
 Convenio colectivo de Tiendas de Conveniencia. 

 Resolución de 13 de julio de 2010, de la Dirección  
 23/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Compañía Castellana de Bebidas  
 Gaseosas, SA. 

 Resolución de 13 de julio de 2010, de la Dirección  
 24/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Reintegra, SA. 

 Resolución de 13 de julio de 2010, de la Dirección  
 24/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 XIII Convenio colectivo de Electrolux Home Products  
 España, SA. 

 Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección  
 26/07/2010 General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la  conveni de treball 
 de 14 de mayo de 2010, por la que se registra y publica  
 el acta donde se recogen los acuerdos referentes a la  
 revisión salarial con carácter definitivo para el año 2009 
 y provisional para el 2010 y a la actualización de los  
 anexos del Convenio colectivo de ámbito nacional para 
  industrias cárnicas. 

  
 Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección  
 26/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Acta de los acuerdos de adhesión del sector de reforma  
 juvenil y protección de menores al IV Acuerdo nacional  
 de formación. 
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 Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección  
 26/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 texto del Convenio colectivo para el personal laboral del  
 Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

   
 Resolución de 13 de julio de 2010, de la Dirección  
 28/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 XXIII Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, SA. 

 Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección  
 30/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 texto de la revisión salarial para el año 2009 del  
 Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. 

 Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección  
 30/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica las  conveni de treball 
 tablas salariales de los años 2009 y 2010 del Convenio  
 colectivo para las empresas de publicidad. 

 Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección  
 30/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica los  conveni de treball 
 acuerdos de prórroga del Convenio colectivo estatal  
 para la fabricación de helados y las tablas salariales  
 definitivas para el año 2009 y las provisionales para el  
 año 2010. 

 Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección  
 30/07/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica los  conveni de treball 
 acuerdos de revisión salarial del IV Convenio colectivo  
 general del sector de la construcción. 

 Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección  
 05/08/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 texto del VI Convenio colectivo del grupo de empresas  
 Unión Radio. 

 Resolución de 21 de julio de 2010, de la Dirección  
 06/08/2010 General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la  conveni de treball 
 de 24 de junio de 2010, por la que se registra y publica  
 el Convenio colectivo de Praxair España, SL, Praxair  
 Producción España, SLU, Praxair Soldadura, SLU y  
 Praxair Euroholding, SL. 

 Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección  
 06/08/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Acuerdo de la Comisión Negociadora del XIV Convenio  
 colectivo de la ONCE y su personal. 
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 Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección  
 06/08/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el  conveni de treball 
 Convenio colectivo de Aguas del Norte, SA y sus  
 trabajadores de Cantabria, La Rioja y Navarra, para el  
 período 2009-2012. 

  
 Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección  
 06/08/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI conveni de treball 
 Convenio colectivo de BP Oil España, SAU. 

 Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección  
 06/08/2010 General de Trabajo, por la que se registra y publica los  conveni de treball 
 acuerdos de revisión salarial del Convenio colectivo de  
 Celite Hispánica, SA. 

 Butlletí: BOPB 
 Resolució de 5 de juliol de 2010, per la qual es disposa  
 20/07/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball del comerç de cansaladers, carnissers, menuts  
 comestibles i detallistes de volateria, ous i caça de  
 Barcelona i la seva provincia per als anys 2008-2012  
 (codi de Conveni núm. 0800755) 

 Resolució de 5 de juliol de 2010, per la qual es disposa  
 20/07/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial  conveni de treball 
 per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball de  
 l'empresa Eurohueco, SA (centre de treball de  
 Castellbisbals) (codi de Conveni núm. 0806882) 

 Resolució de 8 de juliol de 2010, per la qual es disposa  
 21/07/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa CREA-A Impresiones de Catalunya, 
 SL per als anys 2010-2014 (codi de conveni núm.  
 0814682) 

 Resolució de 8 de juliol de 2010, per la qual es disposa  
 23/07/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC conveni de treball 
 per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de  
 l'empresa Castellblanch, SA (codi de conveni núm.  
 0800442) 

 Resolució de 13 de juliol de 2010, per la qual es disposa 
 26/07/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord regulador de les  conveni de treball 
 condicions de treball dels empleats públics de  
 l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per als anys  
 2010-2012 (codi de conveni núm. 0816342) 
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 Resolució de 5 de juliol de 2010, per la qual es disposa  
 28/07/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa Manufacturas de Fieltros  
 Industriales, SAU per a l'any 2010 (codi de Conveni  
 núm. 0802922) 

 Resolució de 14 de juliol de 2010, per la qual es disposa 
 28/07/2010 la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball del sector de comerç de la pell de la provincia de  
 Barcelona per als anys 2009-2013 (codi de conveni  
 núm. 0800735). 

  
 Resolució de 28 de juny de 2010, en relació amb la  
 02/08/2010 publicació al Butllatí Oficial de la Provincia de Barcelona conveni de treball 
 del Conveni col·lectiu del sector del comerç de metall  
 de la provincia de Barcelona (0800765) 

 Resolució de 20 de juliol de 2010, per la qual es disposa 
 04/08/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial  conveni de treball 
 per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball del  
 sector de magatzemistes de fusta de la provincia de  
 Barcelona (codi de conveni 0802855) 

 Resolució de 20 de juliol de 2010, per el qual es disposa 
 04/08/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió  conveni de treball 
 Paritària de data 21 d'abril  de 2010 del Conveni  
 col·lectiu de treball del sector de supermercats i  
 autoserveis d'alimentació de Barcelona i la seva  
 provincia (codi de conveni núm. 0804165). 

  
 Resolución de 20 de juliol de 2010, per la qual es  
 04/08/2010 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la  conveni de treball 
 Comissió Paritària de data 21 d'abril de 2010 del  
 Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats  
 i autoserveis d'alimentació de Barcelona i la seva  
 provincia per la qual es constitueix la Comissió Paritària 
 especifica de Categories Professionals (codi de conveni  
 núm. 0804165). 

 Butlletí: BOPLL 
  
 Resolució de 19 de juliol de 2010, per la qual es disposa 
 24/07/2010 la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial  conveni de treball 
 per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treballde  
 l'empresa Aigües Minerals de Caldes de Boí SA de la  
 localitat de Boí (Alta Ribagorça), (codi de conveni núm.  
 2500442). 
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 Butlletí: BOPT 
 Resolució de 15 de juliol de 2010, per la qual es disposa 
 28/07/2010 el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de  conveni de treball 
 treball de l'empresa Repsol Investigaciones Petrolíferas, 
 SA, centre de treball de Tarragona, per als anys 2009 i  
 2010 (codi de conveni núm. 4301411). 

 Resolució de 26 de juliol de 2010, per la qual es disposa 
 03/08/2010 el registre i la publicació de la revisió salarial del  conveni de treball 
 conveni col·lectiu de treball del sector de Majoristes  
 d'alimentació i centres de distribució, de la provincia de  
 Tarragona, per als anys 2009 i 2010 (codi de conveni  
 núm. 4300505) 

 Butlletí: DOGC 
 RESOLUCIÓ TRE/2425/2010, de 16 de juny, per la  
 20/07/2010 qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de conveni de treball 
 la Comissió negociadora sobre modificacions en el text  
 articulat del Conveni col·lectiu de treball del personal  
 docent i investigador de les universitats públiques  
 catalanes, per al període de 10.10.2006 a 31.12.2009  
 (codi de conveni núm. 7902500). 

  
 RESOLUCIÓ TRE/2433/2010, de 7 de juny, per la qual  
 21/07/2010 es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de  conveni de treball 
 revisió salarial per al 2009 del 5è Conveni col·lectiu de  
 treball de Catalunya per al sector de residències i  
 centres de dia per a l'atenció de persones amb  
 discapacitat psíquica severa i profunda, per als anys  
 2007-2009 (codi de conveni núm. 7901195). 

  
 RESOLUCIÓ TRE/2434/2010, de 10 de juny, per la  
 21/07/2010 qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de conveni de treball 
 modificació de l'article 21 del Conveni col·lectiu de  
 Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SAU, i 
 les taules salarials per a l'any 2010 (codi de conveni  
 núm. 7900102). 

  
 RESOLUCIÓ TRE/2435/2010, d'11 de juny, per la qual  
 21/07/2010 es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de  conveni de treball 
 revisió salarial per a l'any 2010 del Pacte d'eficàcia  
 limitada de treball de residències privades de la tercera  
 edat d'iniciativa social adscrites a l'associació patronal  
 Centros Sociosanitarios Católicos de Cataluña per al  
 període del 12 d'abril de 2000 al 31 de desembre de  
 2003 (codi de conveni núm. 7900612). 
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 RESOLUCIÓ TRE/2436/2010, de 14 de juny, per la  
 21/07/2010 qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de conveni de treball 
 revisió salarial per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu  
 d'empreses magatzemistes dedicades a la importació,  
 exportació, manipulació, envasatge, torrefacció i  
 comercialització a l'engròs i al detall de fruits secs de  
 les províncies de Barcelona, Lleida i Girona (codi de  
 conveni núm. 7902175). 

  
 RESOLUCIÓ TRE/2456/2010, de 25 de maig, per la  
 22/07/2010 que es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de  conveni de treball 
 revisió salarial per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu  
 de treball d'àmbit de Catalunya per al sector  
 d'aparcaments, estacionaments regulats de superfície,  
 garatges, servei de rentat i greixatge de vehicles per als  
 anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 7901575). 

  
 RESOLUCIÓ TRE/2542/2010, de 5 de juliol, per la qual  
 29/07/2010 es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de  conveni de treball 
 revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu  
 de treball per al sector del comerç del moble de  
 Catalunya (codi de conveni núm. 7901695). 

 RESOLUCIÓ TRE/2626/2010, de 16 de juliol, per la  
 04/08/2010 qual es disposa la inscripció i la publicació del XI  conveni de treball 
 Conveni col·lectiu de treball per al sector de les  
 empreses organitzadores del joc del bingo i de la revisió  
 salarial per a l'any 2010 (codi de conveni núm.  
 7900205). 

 


